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  APRESENTAÇÃO 

O QUE CABE EM UM LIVRO DE RESENHAS? 

 

                          José Eduardo Martins de Barros Melo 
1
  

 

Definida por Massaud Moisés em seu Dicionário 

de termos Literários (1974, p.382) como “todo escrito 

destinado a informar acerca do conteúdo de uma obra”, a 

resenha, segundo o autor, “via de regra é publicada em 

jornal” e “não dispensa o julgamento crítico”.  

Normalmente é curta e sintética, daí muitas vezes ser 

confundida com o resumo e, de uns tempos para cá, está 

perdendo o prestígio enquanto texto acadêmico nas 

universidades brasileiras, salvo raríssimas exceções como 

esta que se apresenta agora neste livro intitulado Resenhas 

Literárias e que serve de exemplo para muitas outras 

instituições de ensino superior. 

                                                 
1
 Professor da Universidade Federal de Rondônia, no Departamento de 

Línguas Vernáculas, Campus de Porto Velho. Doutor em Teoria Literária 
pela Universidade Estadual Paulista e líder do grupo de pesquisa em poesia 
contemporânea de autoria feminina no Norte, no Nordeste e no Centro-
Oeste. 
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Os professores do Programa de Pós-graduação em 

Estudos Literários da Universidade do Estado de Mato 

Grosso-PPGEL/UNEMAT, Samuel Lima da Silva e José 

Pereira Filho, bem como o doutorando desse Programa, 

José Flávio da Paz, organizadores desta Obra, recebem 

aqui nossos cumprimentos por essa iniciativa, a de 

publicar um livro de resenhas que foram produzidas nas 

entranhas do PPGEL/UNEMAT, em 2020.2, enquanto 

resultante dos trabalhos apresentados pelos doutorandos 

e mestrandos do programa, na disciplina Metodologia 

Científica. 

Não se confunda aqui a resenha com a 

“recensão”, que segundo o mesmo Massaud Moisés, 

distingue-se da resenha “pela maior extensão, 

objetividade no exame dos problemas e pelo suporte 

documental” (1974, p.382) que se apresenta em maior 

volume e em maior diversidade. A resenha, como se 

observará pela leitura do livro, é menos minuciosa e 

técnica que a recensão, adentrando mais à esfera da 

linguagem crítica que reconhece e aponta valores em uma 

determinada obra. 
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Trata-se de uma publicação que totaliza a 

divulgação de doze textos de 13 alunos sobre os mais 

variados livros e temas de relevância indiscutível, desde a 

literatura da tradição, aqui representada pelo texto da 

mestranda Simeire da Silva Santos que apresenta ao leitor 

o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado 

de Assis, até a mais recente e mais distante do eixo Rio de 

Janeiro/São Paulo, como a resenha publicada sobre 

Márcia Dias e seu livro Onde mora a poesia?: palavrinhas 

para crianças de todas   as   estações (2020) que recebe a 

assinatura do professor e mestre na área José Flavio da 

Paz, atualmente concluinte de doutoramento na mesma 

instituição e no mesmo Programa de Pós-graduação. 

Outros onze professores e ex-alunos do Programa 

subscrevem suas resenhas dentro desta concepção de texto 

de relevância que apresenta ao leitor uma obra ou um 

tema e que o faz de forma crítica, sintética e objetiva, 

como cabe ser a resenha crítica em sua dimensão, são eles: 

Donizete Aparecido Lopes, Natália Marques da Silva. 

Adeilton Alexandre da Silva, Adrieli Ferreira Nogueira, 

Liliane Lenz dos Santos, Luciana Raimunda de Lana Costa, 

Izabel da Silva Ricci, Luciane Rodrigues Santos, Joely 
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Coelho Santiago e Priscila Darolt, que discorrem sobre 

autores e temas plurais, com os textos seguindo seus 

propósitos de propiciar ao leitor um conhecimento crítico 

acerca das obras ou do tema em questão. 

Tudo pode ser matéria de um livro de resenhas 

ou de uma resenha e é isto que faz este livro, apresenta 

uma variedade de situações típicas de um produto final de 

trabalho que resgata e recoloca em destaque um gênero 

de escrita crítica capaz de atrair ou de criar em seu leitor a 

repulsa por determinada obra ou tema que por ventura 

venha a ler. Os objetos dessas leituras são, portanto, 

diversificados em virtude da natureza da publicação e de 

sua origem, enquanto reunião de trabalhos produzidos 

durante uma das disciplinas do curso do 

Mestrado/Doutorado da Universidade do Estado de Mato 

Grosso, UNEMAT. 

Por isso deixo aqui o meu convite a você, leitor, 

para adentrar neste universo crítico que de forma sintética 

nos faz antevê a obra e suas nuances de maneira a nos 

afastar ou atrair para os braços dela, abrindo nossos 

caminhos no sentido de descobrir o que buscamos 
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enquanto leitores e estudiosos. Vamos, sim, adiante, 

vamos ao livro e ao mundo das apresentações. 

 

Porto velho, maio de 2021. 
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A LITERATURA PODE SER PERIGOSA? 

 

BATAILLE, Georges. A literatura e o mal. Trad.: Fernando 

Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017. 

 

Natália Marques da Silva 
2
 

 

Eu me interesso
 
pela linguagem 

porque ela me fere ou me seduz. 

(Roland Barthes) 
3
 

 

Publicado integralmente em 1957, A literatura e o 

mal reúne um conjunto de ensaios filosóficos e literários 

produzidos ao longo de uma década (1946/1957). Para 

fundamentar sua linha de pensamento, o filósofo-escritor 

francês, Georges Bataille percorreu tortuosos caminhos 

que o conduziu para a constatação de que a potência da 

liberdade é necessariamente o Mal. A partir de conceitos 

já firmados em obras anteriores
4
 e de análises críticas da 

                                                 
2 Doutoranda em Estudos Literários (PPGEL/UNEMAT). Bolsista CAPES. E-
mail: wtfnataliaa@gmail.com.   
3 BARTHES, Roland. O prazer do texto.  
4 Ânus solar (1927), A experiência interior (1944) e O culpado (1945) foram 
as primeiras obras de G. Bataille e já traziam em seu cerne questões em 

mailto:wtfnataliaa@gmail.com
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obra de escritores
5
 que foram considerados malditos, 

Bataille concebeu a ideia da soberania do Mal na 

literatura. Para o filósofo, a liberdade da escrita está, 

sempre, em constante confronto com o mal. Mas o que 

seria essa presença do mal na comunicação literária? A 

literatura pode representar certo perigo? Há algo de 

maldito que paira sobre os escritos literários? 

Inicialmente, é de suma importância ressaltarmos 

que a ideia do Mal em G. Bataille não faz alusão à ordem 

natural que ele representa nos limites da razão, ao 

dualismo cristão. Trata-se de uma noção que está além da 

oposição ingênua entre bem vs mal. Uma noção que só 

pode ser observada e capturada a partir de um sentido 

que transcende o dogmatismo moral e religioso. O mal 

batailleano deve ser encarado como um modo de desafiar 

a morte, esta que afasta os seres ocasionando medo ou 

repulsa, mas também, atrai num movimento vertiginoso 

que busca dar continuidade a vida. Melhor dizendo, o 

Mal que está ligado em sua essência à morte é, também, 

                                                                                                        
torno do excesso e dispêndio improdutivo, interdito e transgressão, 
sagrado e sacrifício e continuidade e descontinuidade 
5 São eles: Emily Brontë, Charles Baudelaire, Jules Michelet, William Blake, 
Sade, Marcel Proust, Franz Kafka e Jean Genet. 
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um fundamento do ser. Não estamos destinados ao Mal, 

mas devemos, se assim for possível e preferível, não nos 

deixarmos encerrar nos limites da razão. Trata-se de 

aceitarmos a natureza ambígua do mal, de obtermos 

prazer e gozarmos dos deleites proporcionados pela 

desordem e destruição de interditos. 

Além do erotismo, seja ele o dos corpos, do 

coração ou do sagrado
6
, o que, também, pode nos 

aproximar da violência-êxtase da morte é a literatura. 

Leiamos as palavras do escritor-filósofo: 

 

O mais notável nesse movimento é 

que tal ensinamento não se 

endereça, como o do cristianismo a 

uma coletividade organizada da 

qual se tornaria o fundamento. Ele 

se dirige ao indivíduo, isolado e 

perdido, a quem não dá senão no 

instante: ele é apenas literatura. É a 

literatura, livre e inorgânica, que é a 

sua via. (...) Só a literatura podia 

desnudar o jogo da transgressão da 

lei – sem a qual a lei não teria fim – 

independentemente de uma ordem 

                                                 
6 Em O erotismo (2017), Georges Bataille aponta três formas do erotismo: 
dos corpos, dos corações e sagrado. Nelas, o que está sempre em questão 
é a substituição do isolamento do ser pela continuidade profunda.  
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a criar. A literatura não pode 

assumir a tarefa de organizar a 

necessidade coletiva. Não cabe a ela 

concluir (...). A literatura é mesmo, 

como a transgressão da lei moral, 

um perigo. Sendo inorgânica, ela é 

irresponsável. Nada repousa sobre 

ela. Ela pode dizer tudo. (BATAILLE, 

2017, p.22, grifo do autor). 

 

A literatura não tem nenhuma obrigação moral. 

Não busca oferecer dogmas ou programas prontos, tal 

qual as instituições religiosas e estatais fazem/prometem. 

Em outros termos, a literatura se recusa a oferecer 

respostas e soluções. Ela não tem nenhum compromisso 

com a coletividade e, não deve ser entendida como 

mimesis simplista da realidade, pois é livre e inorgânica. A 

literatura pode dizer tudo, “somente ela pode desnudar o 

jogo da transgressão da lei”, nada repousa e pesa sobre 

ela. Em A literatura e o mal, Georges Bataille há uma série 

de análises de obras-textos que desnudaram os interditos 

instaurados pela lei e pela moral. Entre as citadas-

analisadas, destacamos Os 120 dias de Sodoma. Nessa 

obra, marquês de Sade organiza um catálogo de fantasia e 

perversões sexuais. São descritas detalhadamente 600 



 

 
[ 17 ] 

paixões/fantasias
7
 que variam desde as simples (ménage à 

trois, os prazeres em ingerir vomito, urina e fezes) até as 

assassinas (mutilações, chicotadas, assassinatos). 

Sabemos que não há limites para a imaginação e 

prazer sexual
8
. Há uma infinidade de 

fantasias/perversões/paixões que envolvem os corpos do 

desejo. Algumas são aceitas e toleradas pela cultura, mas 

grande parte foram (e continuam sendo) marginalizadas e 

demonizadas ao longo da história da sexualidade. Em que 

outra realidade, senão na literatura, seria possível o 

isolamento de quatro libertinos (um religioso, um 

banqueiro, um nobre e um político) juntamente com 

crianças e adolescentes praticando as mais diversas 

libertinagens? Seria possível enumerarmos todas as 

fantasias libidinosas? Não só enumerarmos, mas 

praticarmos sem que nenhuma lei ou julgamento moral 

recaísse sobre tais corpos e atividades? 

Só há um caminho para alcançarmos a liberdade. 

Esse caminho, é o caminho da expressão artística, o da 

                                                 
7 As narradores de Os 120 dias descrevem 600 paixões divididas entres 4 
classes: as simples, duplas, criminosas e assassinas. 
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literatura. A imaginação literária legitima o Mal, por meio 

dela é possível burlarmos certas proibições que 

fundamentam a vida humana, como o assassinato, o 

incesto, a pedofilia. Por meio da ficção é possível 

alcançarmos o extremo, o dilaceramento e a destruição 

dos seres. O que Georges Bataille defende é a 

irresponsabilidade da arte. Eis aí o perigo da literatura. A 

liberdade em dizer tudo é o próprio Mal, é dizer o 

impronunciável, o impraticável, tudo aquilo que excede, 

que está nas margens e que habita a extremidade do 

imaginário humano.  

Ao pensarmos no cenário literário brasileiro, 

especialmente o contemporâneo, nos vem à memória o 

célebre O caderno rosa de Lori Lamby (2005), de Hilda 

Hilst.  Nessa obra, a protagonista, Lori Lamby, se prostitui 

com o incentivo dos pais proxenetas. Detalhe importante: 

a menina-personagem tem apenas oitos anos e adora o 

que faz, se diverte com os luxos e delicias proporcionados 

pelo seu trabalho na prostituição. Publicado em 1990, O 

caderno rosa foi um verdadeiro ato de subversão, rompeu 

                                                                                                        
8 Em Os 120 dias de Sodoma, por exemplo, os únicos limites eram impostos 
pelos horários e pelo espaço. As orgias tinham horário para início e 
término e eram restritas ao Castelo de Silling.  
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com limites e padrões éticos e estéticos da época. Amigos 

pessoais, escritores e críticos de Hilst publicaram críticas 

ferrenhas à sua incursão pela categoria pornográfica. O 

mercado editorial e o público leitor se diziam espantados 

com tamanha transgressão. 

Ainda hoje, século XXI e na atual conjuntura 

política-religiosa do Brasil, diante de retrocessos 

vinculados às pautas em nome da “defesa e valores da 

família”, O caderno rosa segue sendo alvo de ataques em 

aulas e eventos literários
9
. No entanto, o que causa certo 

incomodo moral não é exclusivamente a representação da 

prostituição infantil (ou pedofilia) ou o uso da linguagem 

absurdamente infantil. O mal em Hilda Hilst está na 

alegria esbanjada pela narradora-criança. No mundo 

diegético da literatura tudo é possível. Nele, uma criança 

pode gozar livremente da venda de seu corpo e esbanjar 

alegria ao “lamber e ser lambida”. 

Em A literatura e o mal, percebe-se o esforço de 

Georges Bataille em legitimar o Mal, ou seja, em defender 

                                                 
9 Yara Jamra, atriz e intérprete de Lori Lamby no teatro, em sua 
participação no Seminário Hilda 90 (2020) relatou as tentativas de censura, 
inquietude e xingamentos por parte do público que estava presente na 
FLIP 2018 (ano em que Hilda Hilst foi homenageada). 
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a liberdade de expressão na/pela arte literária. Apesar de 

serem textos escritos na década de 50/60, suas ideias 

expressam fortemente o contexto atual.  Em tempos em 

que projetos de leis que visam coibir expressões artísticas 

são propostos e discutidos
10
. Em tempos de tentativa de 

controle sobre a produção de saberes sobre os corpos e o 

uso dos prazeres, dentre diversas outras de formas 

silenciamento e censura
11
 que aterrorizam a cultura 

brasileira e a liberdade artística contemporânea. Em 

tempos em que há uma busca exasperada por 

comunicação e contato com o outro, mas também, um 

impasse imposto por um contexto viril, violento e 

autoritário, a leitura de Georges Bataille é imprescindível e 

se firma nesses tempos obscuros como uma estratégia de 

resistência. Para o pensador, a literatura é comunicação, e 

que a comunicação, no sentido forte, é sempre soberana. 

Leiamos: 

 

                                                 
10  Tal qual o Projeto de Lei 1.958/18, já aprovado em primeiro turno, que 
proíbe exposições culturais e artísticas com “teor pornográfico” em 
espaços públicos do Distrito Federal. 
11 Remoção de conteúdos nos meios digitais, a cultura do cancelamento. 
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Não podemos nos surpreender se a 

busca da soberania se liga à infração 

de um ou vários interditos. [...] 

Isso quer dizer também que a 

comunicação maior só pode ocorrer 

sob uma condição: que recorramos 

ao Mal, ou seja, à violação do 

interdito. (2017, p.193) 

 

Portanto, defender o Mal é defender o direito da 

literatura. É defender a liberdade. Sendo um mal, ela 

pode, sim, constituir um perigo. Um perigo grande e 

sério, mas, enquanto leitores e críticos da literatura, 

devemos enfrenta-lo. É fundamental encararmos o perigo 

que representa a literatura, pois, é por meio dele que é 

possível percebermos diversas perspectivas e experiências 

humanas em suas formas mais diversas. Na literatura nos 

aproximamos dos desejos e prazeres marginalizados, da 

violência e da degradação humana, da volúpia carnal e da 

morte. E, é justamente o perigo do Mal que torna a 

literatura irresistível, inovadora e provocante. O mal, 

enfim, é o incomodo, o desagradável e a atração. Sem 

ele, corremos o risco de termos uma arte entediante e 

normativa. 
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AS CIVILIZAÇÕES AFRICANAS NO NOVO MUNDO  

 

BASTIDE, Roger. As Américas Negras: as civilizações 

africanas no Novo Mundo. Rio de janeiro: Difel-Difusão 

Europeia do Livro, 1974. 

 

Adeilton Alexandre da Silva 
12
 

 

Roger Bastide, sociólogo francês, nasceu em 1898 

e faleceu em 1974 aos 76 anos de idade. Foi um 

importante protestante em uma França católica, que parte 

para o Brasil com a missão francesa para lecionar 

Sociologia na USP. Aqui, dedicou-se a estudar a sociedade 

brasileira em sua formação, entre seus interesses estavam: 

a cultura afro-brasileira, o sincretismo religioso e a ética 

racial dos afrodescendentes no país. Na obra a qual 

dedicaremos essa resenha, confirmaremos sua intenção, 

pois ele tratará da relação entre a cultura europeia que 

desde sua gênese imprimiu o tom dominante sobre a 

                                                 
12 Mestrando do Programa de Pós-graduação em Estudos Literários, da 
Universidade do Estado de Mato Grosso (PPGEL/UNEMAT), sob orientação 
do Prof. Dr. Hélvio Gomes de Moraes Junior. Bolsista CAPES. E-mail: 
adeiltonalstga@gmail.com. 
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população negra, ademais, Bastide deixou um acervo 

riquíssimo de textos abordando a religiosidade e 

africanidade no Brasil. 

Na obra As Américas Negras: as civilizações 

africanas no Novo Mundo (1974), Roger Bastide realiza 

um interessante debate elencando elementos culturais que 

compunham, comumente, analisa o que se perdeu da 

cultura africana no âmbito da formação nacional. O autor 

mostrou-se verdadeiramente empenhado em assuntos que 

envolviam a população negra em diáspora. Desta forma, 

o estudioso francês viu-se despertado por um desejo de 

conhecer em profundidade a realidade que o cercava e 

apresenta-nos este livro, com um estudo detalhado sobre 

como as civilizações africanas se instituíram nas Américas. 

O autor assevera, ironicamente, que precisou-se esperar a 

supressão da escravatura, para então compreender que o 

negro com sua cultura outra, teria capacidade de integrar-

se e ser chamado cidadão da Nação. 

Na introdução da obra o autor insere dois 

estudiosos que no ensejo de entender as origens históricas 

e o desenvolvimento da religiosidade e cultura africanas, 

apresentam estudos que permeiam a temática do negro 
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em seu processo de incorporação à cultura brasileira. Nina 

Rodrigues, no Brasil, que se interessa pela religião dos 

negros, mas, para o autor, esse primeiro estudioso 

apresentará em sua pesquisa um resultado negativo em 

relação ao objeto estudado, logo, na compreensão de 

Nina, o negro brasileiro pertencerá sempre a outro 

mundo, impermeável às ideias modernas. Da mesma 

forma acontece com Fernando Ortiz que conclui seu 

estudo sobre a cultura africana resumida em uma palavra: 

Lumpenproletarial e, recai em uma conceptualização 

equivocada e preconceituosa sobre o assunto, de maneira 

que este segundo, afirmará que as tradições africanas, no 

caso, o Vodu Haitiano, era o principal obstáculo para o 

desenvolvimento econômico da ilha. 

No primeiro capítulo, intitulado: Os dados de 

base, Bastide irá compor um resumo que mapeia 

geograficamente os postos de embarques e desembarques 

dos negros em solos africanos entre os séculos XVI e XVIII. 

Ele aponta a intensidade do tráfico negreiro no decorrer 

dos séculos, inclusive, realiza uma busca muito intensa por 

informações e logo faz uma apresentação de diversos 

documentos que auxiliam saber mais ou menos a 
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quantidade de escravos transportados de diversos países 

para as Américas, não excluindo a possibilidade da 

inexatidão dos números, pois se deve considerar que 

haviam inúmeros embarques feitos clandestinamente, sem 

registros, e segue apresentando o que aconteceu então, 

com os negros no Brasil, desde sua chegada ao Brasil e 

durante o período da escravidão (que durou quase três 

séculos). O autor faz um questionamento muito 

interessante sobre a sobrevivência das tradições africanas, 

preocupando-se com esse aspecto, e, segundo ele, deve-se 

levar em consideração que as fontes de embarque variam 

de um país para outro para se pensar nas distintas 

tradições que seriam embarcadas junto com os cativos. 

Sobre isso, precisa-se observar que em um dado 

período do tráfico, os responsáveis pela organização das 

embarcações recebiam ordem, para agrupar, dividindo os 

negros em seções, além de trocarem seus nomes, 

registrando-os no ato do desembarque, não em suas 

verdadeiras etnias, mas àquela de ponto de embarque, 

haja vista que eles foram agrupados, reunidos em cidades 

mais próximas do ponto de embarque, o que de fato 
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contribuiria no acarretamento da crise de descentramento 

do sujeito capturado. 

Nos seguintes capítulos da obra, Roger Bastide se 

dedica a descrever as misturas étnicas que incorporaram-se 

no Brasil, e propõe um esquema que facilita entender a 

miscigenação. A proposta é de assinalar a união entre 

negros de diversificadas origens, possibilitando o 

nascimento de uma outra, por exemplo, Yoruba + Fon = 

Sudanês, Angola + Congo = Bantos. Esses intercasamentos 

são exemplos utilizados para possibilitar a compreensão 

sobre a diversidade de tradições nos países Americanos. 

Ele discorre no final desse primeiro capítulo, sobre o pós-

supressão da escravatura em 1888, sobre a imigração e 

dispersão diversa dos negros ex-escravos, em busca de 

melhorias, emprego, moradias adequadas, além de 

abordar muito claramente o processo "inconcluso" de 

integração do negro na sociedade. 

A obra que compõe essa análise, é fundamental 

para entender como foi todo o percurso da formação 

nacional, e consecutivamente, a construção de uma 

identidade que viria a ser afro-brasileira. É importante 

trazer aqui, que o autor apresenta o resultado drástico da 
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pós-escravidão: “A escravidão rompeu completamente 

com as tradições costumeiras africanas, e perdurou muito 

para que elas pudessem renascer; o negro teve de aceitar, 

no momento da sua emancipação, as leis do país em que 

vivia e, por conseguinte, de novas formas de 

propriedade.” (BASTIDE, 1974, p. 29), nas entrelinhas, o 

autor irá nos dizer que o tráfico negreiro violou e a 

escravidão destruiu, pouco a pouco as culturas importadas 

do continente negro. 

As Américas Negras: as civilizações africanas no 

Novo Mundo, trata-se de uma obra em que se aborda, 

sobretudo, as religiosidades africanas, mas que em muito 

revela sobre a sociedade negra em geral, trata-se de uma 

obra que possibilita a compreensão do que temos hoje 

engendrado em nossa sociedade, como se deu a 

construção negativa da imagem do negro, e como esse 

mesmo povo sofreu com o esfacelamento de sua cultura, 

com dura pressão cultural do branco europeu e católico. 

Roger vai dizer que os navios negreiros transportavam a 

bordo, não somente homens, mulheres e crianças, mas 

ainda seus deuses e suas crenças, o que os brancos, 

algozes, não compreenderam e até os dias de hoje, 
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relutam para essa aceitação. Desta forma, este livro, tem 

fundamental relevância para estudiosos que buscam 

compreender a construção de identidade negra, da 

identidade afro-brasileira. Em As Américas negras, temos 

acesso ao início, esta obra nos possibilita enxergar o negro 

em seu processo diaspórico, além de possibilitar, a exata 

compreensão dos processos de interações étnicas e raciais 

no meio social em que vivemos, hoje. 
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SOBRE A “HISTÓRIA DA SEXUALIDADE: A VONTADE 

DE SABER DE MICHEL FOUCAULT”   

 

FOUCAULT, Michel. A história da sexualidade 1: A 

vontade de saber. 13. ed. Tradução de Maria Thereza da 

costa Albuquerque. Rio de Janeiro: Graal, 1988. 

 

Adrieli Ferreira Nogueira 
13
 

 

Michel Foucault em a História da sexualidade: A 

vontade de saber, empreende uma discussão sobre o 

processo de repressão à sexualidade. No primeiro capítulo 

do livro intitulado; Nós, vitorianos, Foucault questiona a 

hipocrisia da sociedade acerca do regime vitorioso que foi 

um discurso dominante na Europa no século XIX. Na “era 

vitoriana” a sexualidade era totalmente reprimida. A 

família conjugal tem a missão de confisca-la e absorve-a, 

inteiramente, para uma única função; a reprodução. Os 
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casais adotam esse modelo e faz do sexo um segredo. 

Falar de sexo era imoral e anormal. 

 E saber que no início do século XVII as famílias 

conjugais tinham espaço e liberdade para falar da 

sexualidade. Nesse século tudo era permitido, as 

obscenidades, os corpos despidos que muitas das vezes 

eram exibidos para o público. As crianças tinham a 

oportunidade de assistir essas exibições normalmente, pois 

isso não os escandalizavam. A burguesia vitoriana acaba se 

ofendendo com toda essa liberdade e proíbe os discursos 

acerca da sexualidade. E essa “proibição” se transformou, 

sobretudo, em uma “lei” para a sociedade.  

Nessa conjuntura sabe-se que as crianças não têm 

sexo: boa razão para interditá-lo, razão para proibi-las de 

falarem dele, razão para fechar os olhos e tapar os 

ouvidos onde quer que venham a manifestá-lo, razão 

para impor um silêncio geral e aplicado.  E aqueles que 

infringiam a lei/ continuavam a praticar atos ilícitos da 

sexualidade, eram descartados para bem longe dos meios 

de produção. Os operários não tinham direito de gastar a 

suas forças com o sexo/ prazer, tinham que se dedicar 

apenas ao trabalho. 
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Essa repressão sexual tem suas origens pautadas 

no início do sistema capitalista, isso confirma que essa 

repressão burguesa tinha o objetivo de controlar os 

operários, pois os prazeres sexuais poderiam interferir no 

rendimento do trabalho da revolução industrial, era um 

ambiente que exigia muita dedicação, pois era uma época 

em que se explorava sistematicamente a força do 

trabalho. Portanto, o sexo passou a ser marcado como 

uma causa política. 

Essa repressão é nomeada por Foucault de 

“hipótese repressiva”, abordando três dúvidas: Primeira 

dúvida: A repressão do sexo seria, mesmo, uma evidência 

histórica? Segunda dúvida: A mecânica do poder e, em 

particular, a que é posta em jogo numa sociedade como a 

nossa, seria mesmo, essencialmente, de ordem repressiva? 

Terceira dúvida: O discurso crítico que se dirige à 

repressão viria cruzar com um mecanismo de poder, que 

funcionara até então sem contestação, para barrar-lhe a 

via, ou faria parte da mesma rede histórica daquilo que 

denuncia chamando-o "repressão"?  Fundamentado    

nessas questões Foucault se propõe a responder nessa 

obra a ideia de que não se trata de uma hipótese 
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totalmente repressiva, a sexualidade se constitui em um 

dispositivo de poder designado com um intenso discurso 

sobre ela.  

No segundo capitulo Michel Foucault retorna ao 

século XVII, e afirma que foi o período do início das 

repressões burguesas, houve uma dificuldade em dominar 

o sexo e traze-lo para o discurso. Nesse momento 

histórico houve uma censura em relação a sexualidade, 

era proibido falar explicitamente de sexo. Ou seja, para 

dominar o sexo no plano real, tivesse sido necessário, 

primeiro, reduzi-lo ao nível da linguagem, controlar sua 

livre circulação no discurso, bani-lo das coisas ditas e 

extinguir as palavras que o tornam presente de maneira 

demasiado sensível. Os três últimos séculos em suas 

continuas transformações surgiram muitos discursos ao 

redor do sexo, pois havia sido excluído do diálogo, houve 

uma certa limpeza no vocabulário, as enunciações 

passaram a serem controladas, e desta forma, foram 

estabelecidas novas regras; os educadores, pais, filhos, 

patrões e funcionários não podiam em hipóteses alguma 

pronunciar a palavra sexo. 
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No século XVIII surge a era discursiva intensa 

sobre o sexo, a Igreja Católica incluiu exigências na Contra 

Reforma de técnicas para a realização de confissões 

cotidianas das paixões e desejos e todo os pensamentos 

sexuais obscenos. Era obrigatório confessar os atos que 

contrariava a lei. Os fieis seguiam à risca essas regras que a 

Igreja impunha, passaram a examinar seus desejos e 

paixões como se elas fossem um “pecado mortal”. Nesse 

século foi o surgimento da população, como problemas 

econômicos e políticos, passam a ser alvo de estudos e a 

necessidade de controle e análise de vários fatores sociais, 

tais como: natalidade, morbidade, esperança de vida, 

fecundidade, estado de saúde, incidência das doenças, 

forma de alimentação e de habitat. 

O corpo passa a ser vigiado pela medicina e se 

torna um objeto de estudo, dessa forma Michel Foucault 

usa como exemplo a história de um rapaz francês - 

camponês, que praticou um ato sexual que infringia as 

leis, os psiquiatras e médicos toma posse do corpo do 

jovem e o fazem de objeto de estudos, passando o resto 

da vida internado em um hospital psiquiátrico. Portanto, 

o indivíduo que cometia o ato sexual considerado 
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irregular era julgado como doente mental. A relação 

sexual era apenas para a reprodução e Foucault afirma 

que talvez esse processo econômico e político tenha 

ligação com a reprodução da sociedade. O sexo no 

casamento havia regras a serem cumpridas, o casal tinha 

que confessar quando era época da quaresma, período de 

amamentação e abstinência. Os indivíduos que não 

cumpriam essas leis e adulteravam eram condenados. 

No século XIX ficou conhecido como a idade da 

multiplicação da perversão, tais como; homossexualidade, 

casamentos sem o consentimento dos pais, adultério e até 

mesmo o rapto, as pessoas que cometiam essas 

“perversões” viviam sob o jugo da Igreja Católica. Os 

hermafroditas eram prejudicados com essas leis imposta 

pela Igreja, eles eram considerados criminosos/ ou filhos 

do crime, pois eram tachados como loucos. Nesse período 

surge a “sexualidade periférica” que tinham os libertinos e 

perversos, pois estes envergonhavam a sociedade com os 

atos considerados impuros que a Igreja repudiava. 

No capítulo três Michel Foucault aborda o estudo 

que a ciência fez sobre o sexo e enfatiza também como 

era a confissão ligada com o processo de purificação. O 
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autor discorre que por de traz da confissão havia o 

domínio do poder e os métodos absurdos para convencer 

o indivíduo a confessar a sua intimidade. E foi nesse 

período que o discurso do sexo acabou se fortalecendo e 

multiplicando, e de certa forma foi seguido com as 

proibições de falar sobre o sexo e que para muitos era 

perigoso. A ciência estava aliada com o poder e isso 

facilitava a crueldade por parte da ciência.  

A verdade sobre o sexo se dividiu em duas partes, 

no Oriente ar erótica; “na arte erótica, a verdade é 

extraída do próprio prazer, encarado como prática e 

recolhido como experiência; não é por referência a uma 

lei absoluta do permitido e do proibido, nem  a  um  

critério  de  utilidade,  que  o  prazer  é  levado  em  

consideração,  mas,  ao contrário,  em  relação  a  si  

mesmo:  ele  deve  ser  conhecido  como  prazer,  e  

portanto, segundo sua intensidade, sua qualidade 

específica, sua duração, suas reverberações no corpo e na 

alma. Melhor ainda: este saber deve recair, 

proporcionalmente, na própria prática sexual, para 

trabalhá-la como se fora de dentro e ampliar seus efeitos. 

Dessa forma constitui-se um saber que deve permanecer 
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secreto, não em função de uma suspeita de infâmia que 

marque seu objeto, porém pela necessidade de manter na 

maior discrição, pois segundo a tradição, perderia sua 

eficácia e sua virtude ao ser divulgado.”  

Já no Ocidente optou-se pela confissão que 

avaliava e escancarava a intimidade do indivíduo, 

obrigando-o a confessar tudo. Os professores, pais e 

médicos eram os membros responsáveis para ouvirem as 

confissões dos indivíduos. Muitas das vezes, essas 

confissões eram ditas em base de tortura, portanto, a 

confissão está ligada diretamente com o poder.  

O autor divide a prática de extorsão discursiva em 

cinco pontos; o primeiro que Foucault discorre é a 

codificação clínica do “fazer falar”, esse método 

(confissão) era visto como conhecimento cientifico. O 

segundo é através do postulado de uma causalidade geral 

e difusa, os médicos relacionavam as causas das doenças 

ao sexo. O terceiro ponto é através do princípio de uma 

latência intrínseca a sexualidade, nesse modo as 

informações eram retiradas através de confissões não por 

pudor ou decência, mas para buscar o casual e o proibido. 

O Quarto ponto é através do método de interpretação, 
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nesse modo é obrigatório ouvir a confissão e proferir o 

perdão, e decifrar o que foi dito em verdade para o 

confessante. O quinto e último ponto dividido por 

Foucault é através da medicalização dos efeitos da 

confissão, nesse modo o sexo passa a ser bem mais que 

um pecado ele se torna uma patologia e era tratado com 

auxílio de confissão.   
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RESENHANDO “LITERATURA INFANTIL BRASILEIRA: 

UMA NOVA OUTRA HISTÓRIA”, DE LAJOLO E 

ZILBERMAN 

 

LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN, Regina. Literatura Infantil 

Brasileira: uma nova outra história. Curitiba: PUCPRESS, 

2017. 

 

 Liliane Lenz dos Santos 
14
 

Luciana Raimunda de Lana Costa 
15
 

 

Em uma época em que o conhecimento e a 

literatura são tão pouco valorizados, ler textos como o de 

Regina Zilberman e Marisa Lajolo não é apenas 

necessário. Antes, é um imperativo, pois além de 

provocarem a reflexão sobre o que dizem, promovem 

também discussões sobre outros autores. Compilam e 
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ampliam sentidos, em uma mesma obra com a maestria 

de quem é acostumado a fazê-lo.  

Regina Zilberman e Marisa Lajolo formam uma 

parceria de escrita há alguns anos e descrevem a história 

da Literatura Infantil desde o seu surgimento e, diante 

disto, promovem um conhecimento aprofundado e 

experiencial sobre esse assunto dentro do campo 

acadêmico. 

O livro “Literatura Infantil Brasileira: Uma nova 

outra história”, foi o último livro lançado por elas e versa 

sobre a história da literatura infantil na atualidade, haja 

vista que a tecnologia tem influenciado a sociedade, como 

também a presença dos livros na vida dos leitores. 

As autoras seguiram uma sequência temporal de 

escrita e de acompanhamento do crescimento da 

literatura infantil frente a um público específico. O 

primeiro livro sobre o assunto foi escrito em 1984, 

“Literatura Infantil: história e histórias”. Depois, dando 

sequência ao assunto, foi lançado em 1986 o livro “Um 

Brasil para crianças” e passados mais dez anos publicaram 

o livro “A formação da leitura no Brasil”. Atualmente, foi 

colocado no mercado editorial essa obra por ora 
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resenhada. As autoras mostram claramente toda a 

trajetória da literatura infantil desde os seus primórdios 

até a atualidade digital, dentro de um novo contexto 

social. 

O livro foi divido em quatro partes intituladas 

“Literatura infantil e juvenil para além do livro”, “O peso 

dos números e das instituições”, “Novos territórios de 

criação para crianças e jovens” e “Pode haver livro, leitura 

e leitores para além da escola?”, tendo ainda um prefácio 

escrito por Roger Chartier e comentário de abertura e 

fechamento da obra. É um livro de 151 páginas, com 

partes ilustradas para melhor demonstrar as obras 

inseridas na internet, e por esse motivo o material do 

papel é mais grosso e brilhoso. Este fato não só angaria 

prestígio à estética da obra com também favorece a 

melhor e maior atenção do leitor.  

A primeira parte, “Literatura infantil e juvenil para 

além do livro”, comenta sobre a presença do livro nos 

ambientes virtuais, destacando a obra de Monteiro 

Lobato, A menina do Narizinho arrebitado, como e-book. 

A obra apresenta 56 telas e permite que os leitores 

acessem as aventuras da neta de Dona Benta no reino das 
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Águas Claras através não só do texto verbal, como 

também do texto visual, de sons e figuras em movimento. 

As autoras discutem um novo formato de 

literatura para as crianças da atualidade, que têm acesso à 

internet e a aparelhos que permitem a presença de livros 

virtuais, sendo esses textos quase vídeos, e assim mostra o 

crescimento desse público e as novas maneiras de divulgar 

e acessar a literatura infantil. 

Segundo as autoras, a literatura surgiu quando 

surgiu o livro. Antes, havia a poesia, o gesto, a imagem, o 

som, o olhar e o movimento, depois da criação do códice 

surgiu o objeto livro, em pergaminho, que reduziu as 

ações de declamar, contar histórias envolvendo a fala da 

voz e do corpo e, posteriormente, surgiu o objeto livro 

no formato que conhecemos hoje: retangular com letras e 

imagens, de acordo com a necessidade do receptor. 

Entretanto, este aspecto não se limita mais a apenas a 

papel e letras, pois os livros digitais têm formatos e 

formulações diferenciadas. 

Apresentada a estrutura da obra, as autoras 

destacam o que é a literatura dentro desse universo digital 

e de possibilidades cada vez maiores e que não se 
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restringem mais às folhas coloridas ou não de um livro. As 

mídias literárias surgiram abrindo o leque para novas 

formas, mas ainda distinguindo o público-alvo e o gênero 

a ser apresentado, o que foi bastante modificado durante 

o século XVIII e deu origem a novos gêneros, 

aumentando o número de formas narrativas e definindo 

os livros por critérios e públicos distintos. 

A internet permitiu um novo boom na literatura, 

pois é constituída por um conglomerado de redes de 

comunicação, operando de modo interligado no que se 

denomina ciberespaço. Este fato permite que o leitor 

tenha acesso a vários livros de formatos e assuntos 

diferentes, destacando novas alternativas de criação, 

como a construção do hipertexto, que associa o 

movimento entre o texto e a imagem. 

O hipertexto também facilita a leitura não linear 

do texto, pois o leitor seleciona o caminho que quer 

construir através dos links e consegue compreender a 

narrativa de forma natural, mas sem a imposição do 

caminho a seguir. 

Outro exemplo de hipertexto elencado pelas 

autoras é o fanfiction, que consiste na aproximação de 
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várias obras (intertextualidade), formando uma nova obra 

a partir dos originais e esse tipo de texto tem arrastado 

vários fãs dos originais para os ciberespaços, que agregam 

e gostam dessa nova modalidade textual. 

Os autores desses ciberespaços têm explorado esse 

nicho, pelo fato de que o público infantil e juvenil tem 

facilidade com a tecnologia, então, os autores procuram 

sempre novas formas de interação e propostas de leitura, 

mexendo não só com a imaginação do leitor, mas 

também com os movimentos das imagens e 

posicionamento textual que se inovam constantemente e 

permitem a interação do leitor internauta. Exemplos desse 

tipo de autor são Sérgio Caparelli, Ana Cláudia 

Gruszynski, Leo Cunha, Angela Lago entre outros. 

A tecnologia não só influencia a produção e 

circulação da literatura, mas propõe novos temas, ideias e 

procedimentos artísticos, sendo o livro “Todos contra 

Dante”, de Luís Dill, um excelente exemplo disso, que 

apresenta um livro em estrutura de ciberespaço e a 

temática do bullying pelas redes sociais, ganhando uma 

dimensão trágica, comparando a obra fictícia com a 

realidade atual. Em resumo, essa primeira parte do livro 
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mostra as novas ferramentas e linguagens da cultura 

digital, abrindo perspectivas inusitadas para o mundo do 

livro e da leitura.  

A segunda parte do livro “Literatura Infantil 

Brasileira: Uma nova outra história” mostra as articulações 

feitas pelo mercado editorial desde o princípio, como 

também apresenta as mudanças ocorridas durante a 

redemocratização do país, com a eleição, ainda que 

indireta, que colocou fim à ditadura militar e empossou 

como presidente do Brasil, José Sarney, o que 

posteriormente trouxe inovações de ordem econômica e 

estabilidade financeira para a moeda nacional através do 

Plano Real. 

Essa estabilidade colocou o Brasil na rota dos 

mercados capazes de atrair investimentos estrangeiros, 

ampliando ainda mais o parque industrial e o 

desenvolvimento da agroindústria. Com esse crescimento 

econômico, cresceu também a zona urbana e com ela a 

necessidade de escolarização, o que gera o aumento 

considerável dos livros didáticos e literários destinados às 

crianças e jovens. 
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A literatura infantil foi sendo produzida e vendida 

em maior escala, representando uma fatia cada vez maior 

do mercado editorial. Com esse crescimento houve uma 

reorganização dos agentes da cadeia de produção dos 

livros, envolvendo agora não só os escritores, mas 

profissionais como capistas, ilustradores, editores de 

textos, revisores etc. 

Esse conjunto de profissionais compõem a 

chamada cadeia do livro, que tirou a produção literária 

da responsabilidade de um só indivíduo, que era o autor, 

e ampliou a responsabilidade para todo o grupo, 

permitindo que cada um desenvolvesse de melhor forma 

a sua função, aperfeiçoando o objeto livro. 

O objetivo de toda essa organização era e ainda o 

é, alcançar o consumidor e ampliar de maneira 

considerável as vendas, permitindo um lucro cada vez 

maior aos envolvidos, nem sempre levando em 

consideração a qualidade do que se é oferecido. Diante 

desse contexto o leitor tem uma gama cada vez maior de 

escolha de obras a serem lidas, mas seus desejos ou gostos 

nem sempre são levados em consideração pelos 

mediadores do livro e da leitura. 
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Os livros destinados às escolas são, na maioria das 

vezes, escolhidos a partir dos pressupostos pedagógicos 

contemporâneos, levando-se em consideração os valores 

difundidos pela escola ou pelo Governo e não o gosto do 

leitor. 

Em 1970, ocorreu a chamada “crise de leitura”, 

que foi o baixo poder aquisitivo da grande maioria da 

população brasileira e o pequeno interesse pela cultura 

letrada, tendo em vista a dificuldade que se tinha de 

compreender os textos, como também o reconhecimento 

da necessidade e direito à literatura, que é de cada 

cidadão.  Diante desse contexto, foi feito uma pesquisa e 

descobriu-se que apenas 26% dos alfabetizados brasileiros 

eram leitores plenos. 

Assim, as entidades públicas e privadas 

perceberam a precariedade das práticas de leitura e a 

necessidade de fomentar de maneira incisiva o hábito de 

ler entre os círculos escolares. Contudo, essa precariedade, 

segundo Lajolo e Zilberman, vem de muito longe e é 

percebida ainda hoje. As autoras afirmam que o Governo 

tem trabalhado de maneira efetiva na compra e 

distribuição de obras literárias e, agora, cabe às escolas e 
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mediadores de leitura o desenvolvimento da prática 

leitora dentro dos ambientes escolares. 

A terceira parte do livro, intitulada: “Novos 

territórios de criação para crianças e jovens” versa sobre o 

interior de algumas obras apresentadas ao longo de 

algumas tendências, dentro das condições da existência da 

literatura nessa nova roupagem. 

Foi visto no decorrer dos livros já escritos pelas 

autoras que a literatura infantil e juvenil tem buscado 

investir ao longo da história em modos originais e 

instigantes de expressão, dobrando-se às exigências de 

seus leitores e, principalmente, de seus financiadores 

públicos ou privados, sendo a escola e a família. 

Diante do exposto, dois traços são evidentes nos 

desafios propostos a seus destinatários, a intertextualidade 

e a metalinguagem, o que é facilmente percebido nas 

obras de autores como Monteiro Lobato, Ana Maria 

Machado, que apresentam textos instigantes, de acordo 

com a realidade vivenciada pela sociedade, levando o 

leitor à reflexão. 

Alguns temas têm entrado em voga na atualidade, 

como o novo indianismo, que amplia o leque de temas e 
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assuntos que articulam sobre movimentos políticos e 

sociais dentro do ambiente e vivências indígenas.  

Dentro do novo indianismo alguns espaços já 

conquistados são ainda mais valorizados, como a presença 

do indígena contando a sua própria história. Dentro desse 

contexto, alguns autores se tornaram conhecidos no 

universo literário utilizando como sobrenome a sua etnia, 

sendo o caso de Daniel Munduruku ou Eliane Lima dos 

Santos Potiguara. 

Esses autores apresentam suas histórias, lendas e 

vivências de maneira efetiva, pois falam daquilo que 

vivenciam e, por tal motivo, são respeitados e divulgados. 

Alguns livros divulgam também a linguagem de 

determinado povo, apresentando obras bilíngues, escrita 

em português e na língua original daquela etnia. Dentre 

esses autores estão os dois acima citados, como também 

Olívio Jekupé, Yaguarê Yamã, Elias Yaguakãg e algumas 

produções coletivas como dos professores Maxacali, e 

professores Ticuna. 

A presença do não verbal continua marcante nas 

obras infantis e juvenis contemporâneas, sendo renovados 

e modernizados os padrões gráficos e visuais do processo 



 

 
[ 52 ] 

de produção das obras. Para além das técnicas já utilizadas 

pelo meio impresso, a tecnologia digital trouxe inovações 

também à literatura, como já dito no início do livro, pois 

os meios de comunicação que são oferecidos por meio da 

tela ou do monitor são repletas de alternativas originais 

que não seguem a lógica do impresso, tendo a informação 

oferecida dentro do vai e vem da tela, movimento a que 

os novos leitores tecnológicos já estão habituados nos 

objetos digitais e não nos livros impressos, assim o leitor 

acaba por se encantar com a nova possibilidade de 

associar o vai e vem digital à cultura letrada do objeto 

livro.  

Dentro das muitas possibilidades da produção 

literária digital com a presença do não verbal, os autores 

propõem inovações incríveis que aguçam cada vez mais a 

curiosidade do pequeno leitor, ainda porque se utilizam 

de textos que tratam também das culturas indígenas ou 

que investem solidamente na dimensão visual do objeto 

livro, circulando livremente entre as carteiras e os alunos. 

A quarta e última parte do livro faz uma pergunta 

retórica e muito interessante que leva o leitor à reflexão, 

“Pode haver livro e leitura para além da escola?”.  
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Para iniciar o processo de resposta apresentada à 

pergunta título, as autoras apresentam a faixa etária que 

mais frequentou a Bienal do Livro nos últimos anos, 

relembrando os nomes de autores reconhecidos entre a 

juventude atual, como Eduardo Spohr, Paula Pimenta, 

Carina Rissi e Renata Ventura e os gêneros mais lidos 

entre esse público jovem que é a fantasy fiction e a hiper-

realidade.  

Na fantasy fiction predomina a magia, as histórias 

são povoadas de seres sobrenaturais, deuses e heróis 

imortais, detentores de poderes mágicos, capazes de 

fundar universos e transitar com relativa facilidade entre o 

mundo dos vivos e dos mortos. Esse gênero traz como 

características o hibridismo radical, que se constrói a partir 

da soma e integração entre contribuições diversas vindas 

da cultura elevada e popular, do erudito e do folclore, do 

clássico e do pop, o que alargou suas fronteiras para além 

do público da elite intelectual. 

 A hiper-realidade por sua vez traz a 

representação do cotidiano de adolescentes e jovens 

adultos, em geral do sexo feminino, envolvidos em 

tramas amorosas. Dentro desse contexto, um gênero que 
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também supera o ambiente escolar dentro da vivência dos 

adolescentes e jovens adultos são as obras assinadas por 

mulheres, envolvendo ambientes femininos, juntamente 

com livros que apresentam diários de vivências femininas. 

Sendo assim a resposta à pergunta título fica para a 

compreensão do leitor, nos fazendo refletir que, sim, há 

literatura fora da escola. Literatura essa que é escolhida 

pelo seu público alvo e nem sempre circula pelas cadeiras 

escolares. 

Dessa maneira, fica claro que a obra de Zilberman 

e Lajolo procura propor uma nova visão sobre a literatura 

na contemporaneidade, provocando reflexões sobre as 

novas necessidades do público infantil e juvenil, levando 

ainda em consideração o público jovem adulto. 

Percebemos, também, que o texto das autoras faz alusões 

diretas à interação literária com a tecnologia. As autoras 

demonstram como a literatura também se faz presente 

nessa nova vertente, que é a literatura nos meios 

tecnológicos e, assim, a materialidade literária coloca o 

pesquisador frente a essa nova maneira de promover a 

leitura e de interagir com os novos leitores. Assim, a obra 

provoca a reflexão sobre se/quanto a aproximação entre 
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o papel e o digital podem fornecer novas leituras e novos 

apreciadores na seara do ler. 

Como dito anteriormente, muito além de teoria 

literária necessária ao pesquisador, os textos de Zilberman 

e Lajolo são leituras imprescindíveis, um imperativo a 

quem busca seguir o caminho da literatura infantil e 

juvenil, em especial, a professores e (por que não?) às 

famílias dos leitores – mirins. Isto porque “Literatura 

Infantil Brasileira: Uma nova outra história” promove a 

inserção de diferentes públicos que se interessem por 

entender os caminhos percorridos por quem lê e o efeito 

produzido pela arte literária no leitor seja criança, jovem 

ou adulto. 
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POESIA DAQUI E DE LÁ: RESENHANDO “ONDE MORA 

A POESIA?”, DA POETA, MÁRCIA DIAS 

 

DIAS, Márcia. Onde mora a poesia?: palavrinhas para 

crianças de todas   as   estações.  – 1ª ed. Porto Velho: 

Temática Editora, 2020. 40p. 

 

José Flávio da Paz 
16
 

 

Marcia Dias dos Santos nasceu em Toledo-PR e 

logo nos primeiros anos de vida migrou para o estado de 

Rondônia. Foi professora da Educação Básica por 

aproximadamente 12 anos e nos últimos anos vem 

atuando como pesquisadora e docente do magistério 

superior na Universidade Federal de Rondônia - campus 

de Guajará Mirim, lotada no Departamento Acadêmico 

de Ciências da Linguagem – DACL/UNIR. Possui mestrado 

em Ciências da Linguagem, especialização em Linguagem e 

Educação e licenciatura em Letras com habilitação em 

                                                 
16 Doutorando no Programa de Pós-graduação em Estudos Literários-
PPGEL, da Universidade do estado de Mato Grosso-UNEMAT, campus 
universitário de Tangará da Serra - MT. Docente da Universidade Federal 
de Rondônia-UNIR. E-mail: jfpaz@unir.br.   
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Língua Portuguesa e Literatura, toda sua formação 

acadêmica aconteceu na UNIR.  

Atualmente, investiga e leciona assuntos 

relacionados aos temas da teoria e crítica literária 

brasileira, literatura indígena contemporânea, literatura 

infantojuvenil, letramento literário, memória, fronteiras e 

interculturalidades na amazônia. 

No campo das artes literárias tem se dedicado à 

poesia que, por força e mérito da sua expressão, rendeu-

lhe, no ano de 2018, o título de membro vitalício, imortal 

e uma cadeira na Academia Guajaramirense de Letras - 

AGL. Em 2019 publicou em coletâneas nacionais e 

internacionais e lançou o seu primeiro livro, Os 

(des)ajustes da palavra pela Temática Editora, prefaciado 

pelo, também poeta, pesquisador e professor 

universitário, Eduardo Martins. 

Em 2020 publicou pela mesma Editora, a obra 

Onde mora a poesia?: palavrinhas para crianças de todas   

as   estações, contendo dezesseis poemas, distribuídos nas 

quarenta páginas voltados para o público infantojuvenil, 

em formato 21 x 16cm, disponível apenas no formato 
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impresso, em papel couché 115g, laminado, colorido, sem 

previsão de difusão e comercialização em formato digital 

e ilustração do design gráfico Rafael Gonçalves, conhecido 

pelo pseudônimo de Romus. O livro integra a coleção 

Infantemática, iniciativa da Temática Editora.  

Concernente ao valor literário deve-se destacar 

que a obra atende a clientela destinatária, mas não 

somente esta, pois precisamos reconhecer que a poesia 

integra a vida humana desde a mais tenra idade e segue 

durante toda sua vida. Isto por que a poesia é, antes de 

qualquer outra coisa, vida. Vida plena, vida em 

abundância de experiências e significações. Se assim 

pensarmos, somos, enquanto seres sensíveis, poetas por 

natureza, como diria Carlos Drummond de Andrade 

referindo-se aos pequeninos: “crianças são poetas por 

natureza”. Ou ainda como expusera Manoel de Barros, 

“poesia é voar fora da asa”. Embora, segundo o poeta 

Manoel de Barros, “poesia não é para compreender, mas 

para incorporar”. (PENZANI, 2016). 

Diante do exposto, a poeta, Márcia Dias nos traz 

uma indagação: “onde mora a poesia?”, causando a 

impressão de quem sabe a resposta, mas prefere silenciar 
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criando a sensação de um vazio a ser preenchido pelo 

leitor. Também soa como um convite imersivo desses 

movimentos denominados de leitura literária e outro de 

pensamento crítico-reflexivo e imagético em prol de 

respostas criativas, antes vistas como (im)possível e nem 

um tanto fáceis de “incorporar” numa primeira vista, pois 

sendo a obra destinada ao público infantil, cabe no 

cotidiano de todo bom apreciador do gênero. Afinal, 

como afirmara a expressão atribuída ao físico alemão, 

Albert Einstein, “não são as respostas que movem o 

mundo, são as perguntas”.  

O livro Onde mora a poesia?: palavrinhas para 

crianças de todas as estações, está recheada de imagens, 

memórias e lembranças, fazendo-nos retomar as 

definições de Paul Ricoeur, na obra A memória, a história, 

o esquecimento, cujas lembranças resultam de 

experiências correlacionadas a um grupo de referências - 

as imagens, constituem-se pelo reconhecimento e pela 

reconstrução de sentido e de significados, enquanto que a 

memora teria mais um caráter social e coletivo. Logo, as 

lembranças estariam o interior do indivíduo e a memória 
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construída a partir das relações de sentidos propiciadas 

pelos outros.  

Estes jogos de distinções podem ser percebidos 

nos poemas Canção de escrever (p. 4-5),  Em que lugar? 

(p. 7) e Que cor é o peixe? (p. 10-11) onde por meio de 

títulos e versos interrogativos, uso da prosopopeia ou da 

personificação, o eu lírico dá voz a palavra: “Tem alguém 

aí?... Eu sou melodia”, “Onde encontro o sonho?” e “Há 

peixes no mar? Onde encontrar? – Senhor pescador, com 

que cor vou pintar?” como se numa retórica nos instigasse 

a responder que a palavra não está só e almeja fazer 

sentido ou dar sentido a algo ou alguma coisa! 

Podem-se com facilidade identificar marcas 

intertextuais, polifônicas e dialógicas, conforme conceitos 

bakhtinianos e dos demais membros do Círculo, como no 

poema “A cerca” (p. 33-34), cuja percepção fonológica 

nos induz a ideias homófonas, ou seja, quando as palavras 

são iguais na pronúncia, porém diferentes na grafia e no 

significado.  

Em “O rabo do gato” (p. 35-36), há uma sutil 

semelhança à docilidade e ao carisma do animal 

apresentado em The Black Cat (1934), de Edgar Alan Poe, 
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embora tenha um caráter menor que o jogo psicológico 

traçado por Poe. 

Os dezesseis poemas contidos em Onde mora a 

poesia?: palavrinhas para crianças de todas as estações, 

numa análise en passant tratam das relações comuns 

vivenciadas no cotidiano da familiar e com seus membros, 

da vida no campo, a alimentação saudável e sustentável, 

além das experiências sinestésicas, ou seja, a relação de 

planos sensoriais diferentes que conduz o leitor a se 

deleitar em sabores com o cheiro e/ou a visão com o tato, 

mas também, a uma elegia à saudade, como afirma, Lima 

Neto, em obra homônima: 

 

Sentimos-te, vivemos-te, sofremos-

te, Saudade, tu que nunca se aplaca 

em nosso peito, que muda de 

forma, mas nunca deixas de ser 

saudade, a doce, a cruel e irredutível 

Saudade. 

Saudade remete-nos a lugares e 

pessoas, na maioria das vezes, mas 

ela consegue abraçar tanto, tudo, 

que é impossível fugir de suas garras, 

que muitas vezes nos ferem o peito, 

de tanto pensar nela. 
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Saudade, faz-nos acordar à noite, 

ver o que ninguém mais pode ver 

na escuridão, brincando com os 

nossos sentidos. Faz-nos sentir 

cheiros, toques, calores, sabores e 

até mesmo escutar a tua voz 

sussurrante, ao pé do nosso ouvido. 

SAU-DA-DE, és bela em tua essência, 

mas cruel, em teus atos, e nós, 

homens, que nos julgamos tão 

fortes, mostramo-nos tão fracos a 

ponto de sermos tão facilmente 

domados por ti. (LIMA NETO, 

2010, p. 7-8). 

 

Diante do exposto, constata-se nos poemas: “O 

chinelo do meu irmão” (p. 19-20), “Solta pipa para 

sonhar” (p. 21-22) e “Minha tataravó de cima” (P. 38-39) 

fortes experiências do eu lírico com a saudade dos seus 

entes queridos, a ancestralidade, as brincadeiras de 

infância e mesmo com a morte. 

A propositura da autora, sem dúvidas, nos 

direciona a um estudo e reflexão sobre a poesia 

produzida e adaptada para as crianças. Caracteriza-se 

também como uma possibilidade de promover a criação 

poética da autora feminina rondoniense, correlacionando-

as às práticas de incentivo à leitura nas fases iniciais da 
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vida, sejam quais forem os espaços educativos; 

apresentando mecanismos de ensino-aprendizado da 

poesia na sala de aula. Uma vez que os métodos adotados 

para a sua produção parecem se sustentar em concepções 

semióticas, reforçada pela ação do ilustrador e da revisão 

bibliográfica acerca da antropologia, psicologia e 

sociologia da infância e dos estudos comparados. 

Pode-se afirmar que, quando pensada para a 

utilização como recurso de incentivo ao hábito da leitura 

literária, por pais, educadores, mediadores e demais 

facilitadores, com tranquilidade terão contemplados os 

posicionamentos teórico-práticos de pensadores 

contemporâneos como Bamberger (1991), Cademartori 

(2010), Cosson (2009), Cunha (1986), Frantz (1997), 

Gerbara (2011), Micheletti (2001), Pinheiro (2002), Silva 

& Jesus (2011), Zilberman (2005) entre outros. 

A obra “Onde mora a poesia? palavrinhas para 

crianças de todas as estações” apresenta, portanto, uma 

proposta didática, lúdica e interdisciplinar preocupada 

com o grupo leitor a que se destina e, por meio dos 

elementos visuais das quarenta páginas do livro e do jogo 

com as palavras, apresenta ritmo, sonoridade e leveza à 
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interação com o receptor. Criando, desenvolvendo e 

promovendo as inteligências emocional e relacional, bem 

como, um processo sociointeracional na formação do 

imaginário, do simbólico e da criatividade, promovendo 

perspectivas verbivocovisuais e intersignicas, a partir das 

leituras e incorporação dos seus poemas. Tendo em vista, 

o desenvolvimento da sensibilidade estética, 

correlacionando o mundo ficcional e o real da criança. 

Desse modo, sem sombra de dúvidas, “Onde 

mora a poesia? palavrinhas para crianças de todas as 

estações” contribui com a formação leitora de poesias 

para crianças pequenas e dos educadores e mediadores de 

leitura efetivamente comprometidos na constituição de 

cidadão críticos, conscientes e corresponsáveis com/nas 

transformações locais e universais, de modo que possamos 

tornar este Planeta um lugar melhor de (con)viver. 
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 “ESTAÇÃO PRIMEIRA”: OS VAZIOS DO TEXTO 

CONSTROEM HORIZONTES 

 

RAMOS, Ricardo. Estação Primeira. Coleção O prazer da 

prosa. São Paulo: Scipione, 2006. 
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Inúmeros são os escritores brasileiros 

contemporâneos que escrevem com excelência. No 

entanto, Ricardo Ramos vai além; isso porque seu estilo 

próprio e engajamento social fazem de seu acervo um 

excelente objeto não só de leitura, mas também de 

pesquisa.  O autor, que não se encontra mais no plano 

terrestre, permanece vivo em suas obras, sendo a sua 

relevância literária ratificada pelo professor Dr. Aroldo 

José Abreu Pinto, responsável pelo projeto intitulado: 

“Acervo de Ricardo Ramos: terceira etapa – a literatura 

juvenil do autor”, vinculado à Universidade Estadual de 

Mato Grosso (UNEMAT). Por seu apreço e dedicação às 
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obras do escritor, o professor ganhou a confiança da 

família de Ramos e recebeu o acervo para o estudo 

em1998.  

O autor Ricardo Ramos nasceu em Palmeira dos 

Índios (AL), em 4 de janeiro de 1929, e carrega a honra 

de ser filho do grande cânone da literatura, Graciliano 

Ramos, e de D. Heloísa de Medeiros Ramos. Iniciou seus 

estudos em Maceió (AL), resolveu mudar-se para o Rio de 

janeiro com apenas 14 anos, aventurando-se no 

Jornalismo pouco tempo depois. Formou-se em Direito, 

porém, como amante das Letras, nunca advogou.  

Estreou em sua carreira literária com publicações 

de contos, em revistas e suplementos literários. Com 

aproximadamente 20 anos de idade mudou-se para São 

Paulo, onde se dedicou à propaganda. Portanto, além de 

escritor, ele foi jornalista, publicitário e professor de 

Comunicação. Participou de todas as edições da “Bienal 

Nestlé de Literatura”.  Suas publicações em livros 

iniciaram-se em 1954, com Tempo de Espera, coletânea 

de contos e encerrou-se com Graciliano: retrato 

fragmentado, 1992, Memórias, cuja produção retrata com 

muita efetividade os traços, aspectos e vida de seu pai, 



 

 
[ 69 ] 

Graciliano Ramos, obra publicado em 1992, mesmo ano 

em que se despediu do plano terrestre, aos 63 anos de 

idade. 

Ao todo foram 24 obras publicadas, para os 

públicos juvenil e adulto, entre coletâneas de contos, 

romances e livros técnicos sobre propaganda, algumas, 

inclusive, traduzidas para outros idiomas. Ricardo Ramos 

foi ocupante da cadeira 26 da Academia Paulista de Letras 

entre 1989 e 1992. Em reconhecimento ao trabalho do 

escritor, em 1993, um decreto mudou o nome da 

Biblioteca de Vila Prudente, em São Paulo, para 

“Biblioteca Infantojuvenil Ricardo Ramos.”. 

Nesta oportunidade, serão abordados alguns 

pontos relevantes sobre a obra “Estação Primeira” de 

Ricardo Ramos. Antes de sua partida, o escritor foi 

convidado a criar uma obra voltada ao público juvenil e 

como já havia publicado diversos livros permeados de 

belíssimos contos juvenis, resolveu reuni-los nesta 

coletânea. Como todas as demais, esta foi pensada com 

muito esmero, uma vez que é um desafio escolher entre 

tantos contos publicados pelo autor ao longo de sua 

carreira.  A coletânea foi organizada pelo próprio escritor, 
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contudo não houve tempo de publicá-la; pois ele veio a 

óbito em 1992. A obra foi publicada por um de seus 

filhos, Rogério Ramos, e teve sua primeira ediçãoem 1996 

e a segunda em 2006 (São Paulo: Scipione, 2006).  

A obra é composta de dez contos: “Mangueiras 

ao vento”, “Longe”, “Sensorial”, “Bituca”, “Herança”, 

“Cena”, “O Terceiro Irmão”, Historinhas de Júlia” e “Suíte 

infantil”. Este último divide-se em sete contos ainda mais 

curtos, concisos, a saber, transpostos de inúmeros não 

ditos propositais, são eles: “O menino e o espelho”, 

“Cabritinha”, “João e Maria”, “Sete léguas, sete estrelas”, 

“Pé de feijão”, “A terceira mulher” e “A menina dos 

fósforos”. Alguns títulos podem levar os leitores a 

relacioná-los a contos universais bastante conhecidos, mas, 

na contramão desta primeira impressão, tratam-se de 

enredos dessemelhantes e, quase sempre, carregados do 

engajamento sociopolítico.      

Os contos estão distribuídos em 96 páginas, sendo 

26 delas ilustradas por Eloar Guazzelli Filho – ilustrador, 

quadrinista, diretor de arte para animação, premiado em 

diversas Mostras e Festivais de Cinema no Brasil e em 

outros 15 países. As ilustrações são em preto e branco, 
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cores estas que consagram aos contos um tom de vida, 

pureza, inocência, paz, simplicidade e um constante 

renascer; já que na Grécia antiga a cor preta era símbolo 

de vida, visto que o raiar do dia provém da escuridão. 

Além disso, os antigos egípcios viam na lama negra do rio 

Nilo o renascer de todas as coisas. Sendo assim, a cor na 

obra está em consonância com o conteúdo representado e 

com o modo de representação próprio do escritor, já que 

o tema que suscita por toda a obra está relacionado à 

“origem da vida” e à “ruptura” de uma etapa para outra. 

Inclusive, a escolha do vocábulo “estação”, não foi ao 

acaso, pois sugere a passagem por estas etapas da vida.   

Ressalta-se que a obra “Estação primeira” é um 

livro pouco lido, segundo o Site Skoob. Conjetura-se que 

um dos motivos seja a pouca divulgação, escassas análises 

e, consequentemente, pouco conhecimento a respeito das 

características dos contos e do quão ricos em termos de 

fruição para o público em geral. Vale dizer que esta 

coletânea se traduz em um rico instrumento de trabalho 

para educadores, em especial os formados na área da 

Linguagem, à medida que engendra uma gama de 

interpretações plurissignificativas.  
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Os enredos da coletânea procuram delinear os 

percalços na transição pelas diversas fases pelas quais passa 

o ser humano: desde o nascimento, passando pela 

infância, adolescência, juventude ea vida adulta. Ademais, 

o autor faz questão de fugir dos costumeiros finais felizes, 

das técnicas de bem viver, de aconselhamentos ou 

inculcações psicológicas/educacionais ou morais.  

A ficção em seus escritos vai além; promove a 

quebra de expectativas, incomoda, causa grande 

estranhamento, mexe com os sentidos, com o imaginário, 

tira o receptor do senso comum, mas sem estardalhaço, 

prolixidade ou palavras rebuscadas. Por conseguinte, 

propõe ao leitor reflexões acerca de si mesmo, de suas 

mazelas existenciais, as quais podem ser superadas através 

da conscientização e tomada de decisão.  

Nota-se que as tramas narradas de outras pessoas, 

mesmo que sejam personagens de papel, podem dar 

início um deslocamento do receptor a partir da leitura. Ele 

sai do texto para dentro de si, a procura de respostas, as 

quais só serão esclarecidas mediante suas próprias 

reflexões.  Assim sendo, há um elo entre o enredo fruído 

e a natureza do leitor, enquanto ser social, incompleto, 
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passível de erros, acertos, encontros e desencontros. 

Decorrente disso, provoca o que Antônio Cândido (2011) 

chamou de “humanização”, visto que a literatura 

consegue suprir a necessidade de “efabulação” do sujeito 

e o faz viver, emancipando-o em sentido profundo. 

Um diferencial na escrita de Ricardo Ramos são os 

“vazios” no texto, os quais deverão ser preenchidos pelo 

destinatário, pelo leitor, promovendo, com esta técnica, a 

desautomação do ato de ler, visando chegar a uma 

interpretação profunda, assim, emancipando o leitor.  

Seu estilo cria no imaginário inúmeras imagens 

alegóricas, por meio do arranjo das palavras, que não são 

lançadas ao papel aleatoriamente; sem dúvida, foram 

escolhidas com cuidado até despojar do sentido 

pretendido. Cada palavra tem sua função para formar o 

todo, uma trama de ideias que, em uma leitura superficial, 

pode parecer desconexa, mas, ao final da leitura, cada 

ponta solta vai fundindo-se às outras, amarrando 

significações; ora agigantadas, ora mirradas, dependendo 

apenas da bagagem linguística e das experiências políticas 

e socioculturais de cada leitor.  
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É certo que, devido à todas estas particularidades, 

aos leitores imediatistas, a primeira leitura pode causar 

estranhamento, levando-os à desistência, no entanto, para 

os mais pacientes, que buscam aprimorar suas habilidades 

de interpretação, terão em mãos o objeto perfeito para 

tal experiência. Dentre os contos, abordar-se-á, a título de 

exemplo, uma visão geral de um deles: “O terceiro 

irmão”.  

No conto, há uma trama ficcional entre três 

irmãos, não nominados, identificados apenas como 

“Irmão mais Velho”, “mais Novo” e “O Terceiro Irmão”. 

O enredo é construído por meio de diálogos antitéticos. 

Aparentemente, há um conflito e muitas contradições na 

vivência entre os três personagens no que se refere aos 

gostos, às ideologias, às lutas e aos sonhos, quese 

intensifica conforme saem da infância para a adolescência, 

juventude e vida adulta. A cada fase da vida mais se 

distanciam os irmãos, enquanto que o Terceiro era o 

“apaziguador” das discussões; o Mais Velho gostava de 

jogar futebol, de dançar, de rock, samba, chope, violão, 

tinha muitas namoradas e queria fazer medicina; e o Mais 

Novo gostava de ler, de ouvir músicas, de discos, de 
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gravador, de cantar, tinha namorada firme e queria fazer 

filosofia.  

O desfecho dar-se-á com a denúncia do irmão 

Mais Novo, pelo próprio irmão Mais Velho. O 

denunciado foi condenado à pena de morte por 

fuzilamento, porém, no momento exato de abrir fogo, o 

Terceiro irmão (o apaziguador) toma o lugar do irmão 

condenado, sendo fuzilado e morto. Por outro ângulo, 

intrínseco ao código escrito, simbolicamente e se levarmos 

em conta a História do Brasil, percebe-se a representação 

da situação política do século passado, em meio à 

Ditadura Militar. Os conflitos entre direita e esquerda 

podem ser representados pelos irmãos em constantes 

conflitos. Logo, o Terceiro Irmão pode representar a 

sociedade brasileira, sem voz, sem vez e com direitos 

suprimidos pelos governantes.  

Inclusive, vale lembrar que Graciliano Ramos, pai 

de Ricardo Ramos, foi preso durante a Ditadura e, 

consequentemente, ambos foram separados. Portanto, 

por meio de uma trama aparentemente familiar, até 

“ingênua” o autor construiu uma crítica subjacente ao 

texto.  
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Em vista disso, pode-se concluir que a obra é 

capaz de contribuir com o processo de leitura fruitiva do 

público juvenil, pois mostra-se bastante pertinente ao 

trabalho efetivo com a leitura literária,  pois o receptor é 

convidado a ler não apenas o que está posto, mas sim o 

que está sugestionado através de uma escolha minuciosa 

dos vocábulos.  Além disso, os contos permitem que o 

leitor saia de si, compreenda o texto e volte para sua 

realidade, com maior clareza da importância de sua 

existência em sociedade.  
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“MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS”: RESENHA 

 

ASSIS. Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. 

Rio de Janeiro: Editora Nova Aguillar, 1994. 

 

Simeire da Silva Santos 
18
 

 

O romance “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, 

de autoria de Machado de Assis, considerado um dos 

maiores nomes da literatura brasileira, foi publicado 

originalmente em folhetins a partir de março de 1880, na 

Revista Brasileira. A obra consiste na narrativa da 

biografia de um defunto autor, que depois de morto 

narra sua história de vida. Por meio da narrativa em 

primeira pessoa o autor (Brás Cubas) realiza comentários 

diretos sobre os fatos por ele expostos. A obra revela-se 

digressiva, pois, o defunto autor, como o próprio 

denomina-se, retorna ao passado e inicia um processo de 
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reflexão estabelecendo constantes diálogos com o leitor e 

expondo os frutos de sua memória.  

O morto inicia a obra com uma breve dedicatória 

ao verme que roeu as frias carnes de seu cadáver, a 

homenagem incomum depreende ao leitor 

questionamentos. Seria o defunto um sujeito solitário que 

necessitou dedicar suas memórias a um verme? Notamos 

que o autor utiliza uma linguagem irônica e até 

debochada ao oferecer a dedicatória ao verme, pois se 

refere ao bicho com saudosa lembrança. O narrador, após 

sua inusitada dedicatória, inicia a descrição de sua morte, 

desnudando aos leitores a solidão em que partiu; 

moribundo e esquecido em uma cama.  

A vida de Brás Cubas não foi de grandes 

conquistas, nascido em família da elite carioca do século 

XIX, quando criança era visto como um menino demônio 

em virtude de seu comportamento tempestuoso e 

maldoso, maltratava os empregados e sempre tinha suas 

ações atenuadas pelo pai. A família, abastada, gozava de 

diversos privilégios na sociedade, que ainda era 

escravagista e comandada por fidalgos. Nesse contexto 

Brás Cubas cresceu, sempre rodeado de privilégios. Na 
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juventude apaixonou-se por uma espanhola, a quem 

presenteava frequentemente com joias luxuosas e objetos 

de valor.  

Ao descrever a figura da espanhola, o narrador é 

sarcástico e até irônico, ao mesmo tempo em que 

demonstra acreditar no amor de Marcela, evidencia aos 

leitores que a moça, na verdade, se tratava de uma 

prostituta de luxo interessada apenas em seu dinheiro, 

como podemos notar no trecho transcrito: “[...] a 

verdade é que Marcela não possuía inocência rústica, e 

mal chegava a entender a moral do código. Era boa 

moça, lépida e sem escrúpulos, um pouco tolhida pela 

austeridade do tempo, [...]; luxuosa, impaciente, amiga 

do dinheiro e de rapazes”. O narrador sarcástico, ainda 

descreve que essa paixão durou apenas quinze meses e 

onze contos de réis. Após perder boa parte de seu 

dinheiro com frivolidades e luxos para Marcela, o pai de 

Brás Cubas lhe envia para estudar na Universidade de 

Coimbra em Portugal, contudo, o jovem continuou 

gozando de privilégios e pouca responsabilidade, formou-

se sem muitas honras, absorvendo apenas o que julgava 

necessário, conforme destacamos: “era um acadêmico 
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estroina, superficial, tumultuário e petulante, dado às 

aventuras, fazendo romantismo prático e liberalismo 

teórico, vivendo na pura fé dos olhos pretos e das 

constituições escritas”, ou seja, agia levianamente, de 

maneira irresponsável e desajuizada.  

A narrativa de Machado de Assis pode ser 

analisada de diversas perspectivas, no entanto, é notório 

que aponta para um elemento comum: a crítica aos 

privilégios e a vida boemia da qual usufruíam as famílias 

abastadas no Brasil durante o período patriarcal. Com a 

mãe a beira da morte e a pedido do pai, Brás Cubas 

retorna para o Rio de Janeiro. Formado em direito, mas 

sem experiência para o trabalho, seu pai lhe propõe casar-

se e adentrar na vida política, uma vez que, obtendo um 

cargo político o jovem poderia atingir respeito e um título 

aristocrático, pois mesmo sendo sua família abastada, não 

tinham descendência nobre.  

Entretanto, o cargo político e o casamento não 

aconteceram e, após alguns anos Brás Cubas reencontra 

Virgília (com quem se casaria) casada com o deputado 

João Neves, no entanto, o jovem se torna amigo do 

deputado e passa a viver um romance intenso e proibido 
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com a esposa do “amigo”. Após alguns anos a aventura 

amorosa entre Brás Cubas e Virgília chega ao fim, pois as 

obrigações de Virgília com seu casamento estavam acima 

de suas paixões. A vida de Brás Cubas não foi de grandes 

conquistas, não se casou, tampouco teve filhos, 

empreendeu-se em realizar alguma contribuição para 

sociedade visando tornar-se reconhecido, assim, pouco 

antes de morrer projetou um medicamento chamado 

Placebo, tencionando tratar pessoas hipocondríacas e 

curar os males da humanidade, porém, mais do que curar 

a humanidade, desejava se fazer notório e ter seu nome 

lembrado, contudo, o projeto do medicamento não foi 

consumado, pois faleceu antes de finda-lo.   

Brás Cubas conseguiu adentrar para a política, 

contudo, perdeu seu mandato devido um discurso 

inapropriado, ainda na tentativa de se fazer-se 

memorável, inaugura um jornal e inicia sua oposição ao 

governo na tentativa de vingar-se da expulsão política 

que outrora sofrera, porém o jornal não alavancou e 

durou apenas seis meses. Seu legado faz o 

compreendermos como um indivíduo solitário, a começar 

pelo modo que expõe sua morte e o vazio pela vida fútil 
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que levara, conforme o narrador destaca: “Morriam uns, 

nasciam outros, eu continuava às moscas”. Sua trajetória 

assevera que Brás Cubas foi um cidadão de muitas 

oportunidades, mas que nada construiu, viveu de 

aparência e morreu de forma medíocre. Na morte pode 

declarar com mais franqueza e sinceridade a vida vazia 

que levou. Machado de Assis ao retratar a vida de Brás 

Cubas desnuda aos leitores as fragilidades, mediocridades 

e franquezas da morte, que ao chegar revela os desapegos 

e desinteresses, pois ela (a morte) não poupa mais o 

vexame, na verdade ela é um desabafo, uma liberdade, 

parafraseando o autor; a morte é um confessar do que 

fomos e do que deixamos de ser. Diferindo-se dos 

romancistas que escreviam livros de memórias durante a 

metade do século XIX, Machado de Assis rompe com a 

narração linear e objetivista, uma vez que, não era 

comum um defunto narrar suas memórias. O autor 

(Machado de Assis) utiliza da oposição de classe de 

palavras com humor e sarcasmo para falar da vida com 

mais franqueza e sinceridade, bem como, evidenciar sua 

crítica à política, a escravidão e a divisão de classes sociais 

na sociedade burguesa do Rio de Janeiro, onde prevalecia 
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a lei do mais forte e do mais rico. É possível identificar 

essas características em vários trechos da obra, todavia, 

destacamos o momento que o autor descreve a cena de 

um escravo livre torturando outro escravo, o agressor 

justifica sua atitude alegando que estaria educando o seu 

servo, pois aprendera daquela forma, ou seja, estava 

apenas reproduzindo o que aprendeu com seus senhores.  

Notamos ainda que a filosofia do Humanitismo 

apresentada por Quincas Borda (amigo de Brás Cubas) era 

semelhante a política social da burguesia, na qual, 

imperava o poder e a vontade da nobreza. O autor 

Joaquim Maria Machado de Assis teve uma vida 

totalmente contrária ao personagem Brás Cubas, de 

origem pobre, negro, perdeu a mãe ainda criança, viveu 

de favores dos ricos e precisou construir sua vida sozinho, 

ainda assim, desde muito jovem trabalhou e escreveu seu 

nome na história, tornando-se grande referência ainda 

vivo. O autor fundou e ocupou a 23º (vigésima terceira) 

cadeira na academia Brasileira de Letras, na qual foi 

presidente por dez anos. O personagem Brás Cubas viveu 

totalmente seu oposto, nada construiu, levou uma vida 

inútil e medíocre, a qual foi desnudada em sua morte, 
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conforme o narrador destaca no último capítulo: “Não 

alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não 

fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao 

lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não 

comprar o pão com o suor do meu rosto”. Machado de 

Assis manifesta aos leitores sua visão pessimista e 

objetivista da vida, na qual é abolido o final feliz, critica 

ironicamente os personagens e seus comportamentos, e 

assim, realiza uma análise profunda dos problemas sociais, 

envolvendo o leitor com quem estabelece diálogo 

frequente.  

 

REFERÊNCIA: 

ASSIS; Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. 

Rio de Janeiro: Editora Nova Aguillar, 1994. 

Disponível em: 

https://www.academia.org.br/academicos/machado-de-

assis/biografia.  Acessado em 13 de Março de 2021. 

 

 

 

 

https://www.academia.org.br/academicos/machado-de-assis/biografia
https://www.academia.org.br/academicos/machado-de-assis/biografia


 

 
[ 85 ] 

RESENHANDO A OBRA “ALEGRIA” DE EDUARDO 

MAHON 

 

MAHON, Eduardo. Alegria. Cuiabá, Carlini e Caniato; 

Porto Alegre: Sulina, 2018. 

 

 Luciane Rodrigues Santos 
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Eduardo Mahon, 43, é carioca e mora em 

Cuiabá-MT. Formado em Direito pela UFMT, advogado, 

mestre em Estudos Literários pela UNEMAT. Membro 

vitalício da Academia Mato-grossense de Letras e do 

Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, é autor 

de mais de uma dezena de livros, dos quais destacam- se 

os romances O Cambista, O Fantástico Encontro de Paul 

Zimmermann, O Homem Binário e outras Memórias da 

Senhora Bertha Kowalski, Alegria, A Gente Era Obrigada 

a Ser Feliz e Mea Culpa, todos pela editora Carlini e 

Caniato. Sua incursão pela criação literária começou em 

2013, com a publicação do primeiro livro de poesia, 
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intitulado “Nevralgias” e se consagra pelo estilo poético-

narrativo instigando o humor e o fantástico que 

desafiam a realidade sem perder a originalidade das 

forças sociais, tempos, lugares, com o processo e 

evolução da arte e do homem, gerando, com sua 

consciência híbrida, o inacabamento conflituoso entre a 

palavra e a vida. Com estilo próprio, perpassa por, além 

de romances, contos e poesia estilizando a natureza 

corpórea da palavra no texto literário impregnados de 

habilidades potencializadoras da criação literária, entre 

elas: a observação, a imaginação, a experimentação de 

imagens, o trabalho rítmico e sonoro com a linguagem. 

Alegria é uma representação de elementos que 

evidencia as perspectivas, os desejos, as frustrações e os 

estados emocionais das personagens representadas sob a 

ótica do narrador personagem. Este, autodenominado 

apenas como médico, vai construindo a trama integrando 

o panorama da literatura contemporânea dentro de um 

contexto onde o espaço/tempo ocorrem em duas 

realidades distintas, pois rememora a vida que viveu 

enquanto estivera casado com Elisa e permeia sua chegada 

e permanência em Alegria. 
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De estrutura intimista e fantástica a narrativa 

configura-se num pacto literário ora apresentando um 

resgate de vida real ora construindo a trama com fios de 

ficção. O narrador protagonista cria um jogo de sentidos 

sob sua perspectiva para os fatos que ocorrem na cidade 

deixando o leitor curioso para entender a situação, e, ao 

mesmo, tempo seguro das informações contidas ao longo 

da narrativa.  

A trama ocorre numa cidade (ilha) fictícia 

chamada Alegria a qual, após a chegada de um médico, é 

assolada por um mal que leva a mortandade de peixes 

culminando com o suicídio pouco a pouco dos moradores 

motivados pela pungência do medo, angústia e 

desesperança. O médico se vê infiltrado na situação e 

tenta, a todo custo, entender e resolver o problema que, 

durante toda a construção narrativa, se agrava ainda mais. 

A trama segue causando no leitor uma instigante viagem à 

procura de uma superação quase impossível de acontecer. 

O narrador protagonista é, notavelmente 

subjetivo, fala a partir si , tenta conceber o mundo através 

de seus anseios e busca constantemente por um sentido 

para a sua existência. Desse modo, a trama em Alegria 
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traz esse narrador subjetivo em que o protagonista 

instaura o espaço do eu, ou seja, o movimento em busca 

de algo que considera bom e confortável para si mesmo 

enquanto ser humano. Há um princípio de vontade, 

entretanto focado apenas no individual. “Tempos depois, 

descobri que o fim do casamento foi como a morte do 

peixe: eu fazia Elisa sofrer e, por isso, entre outras razões, 

ela quis o desquite” (Mahon, 2018, p22). [...] “separamo-

nos e fui para Alegria tentar outra vida” [...] Mahon, 

2018, p 23). 

Nesse misto de diversão e aparente futilidade, a 

narrativa se constrói estilizando os caminhos internos e 

externos trilhados pelo narrador protagonista do romance 

aos lugares onde os fatos se realizam, onde o tempo se 

revela: “Quando cheguei em casa” [...] “Sentei-me numa 

cadeira de vime perdida na varanda. A rua movimentada 

oferecia alguma distração.” (ALEGRIA, 2018, p. 30). 

Ora, se "O homem é a medida de todas as coisas," 

(Protágoras) é confortável constatar que o que pode ser 

bom e certo para alguns pode não ser para outros, o que 

quer dizer que coisas são definidas de forma muito 

peculiar e pessoal por cada indivíduo. Em Alegria, mesmo 
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delineando a trama num ir e vir constante, ora relatando 

a história de Alegria, ora situações vividas com Elisa, 

mulher com a qual esteve casado por um tempo, o 

protagonista foge da linearidade visto que os fatos vão 

ocorrendo numa sequência de acontecimentos e, ao 

mesmo tempo em que narra, relembra sua história vivida 

enquanto estivera casado reportando à relação entre as 

categorias de espaço e tempo evidenciando, assim,  que as 

informações partilhadas ocorrem não sobre os fatos 

ocorridos, mas nas representações construídas com 

intenções específicas do eu em realização, em busca de 

somente a sua própria felicidade, suas vontades, o 

coletivo não importava. “Como previsto fui de carro. 

Antes, porém, a despedida. “Vou embora, falei. Não dei 

detalhes.” (Mahon, 2018, p.11) [...] “Ela conhecia o 

próprio filho. Não fez drama”. (Mahon 2018, p.12). 

É fato que o romance se apresenta como um 

gênero de constantes inovações e, de certa forma, 

evidencia uma necessidade de reproduzir a sociedade que 

também não para no tempo. Alegria transcende na sua 

caracterização visto que além de apresentar características 

intimistas investigando o comportamento e atitudes do 
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protagonista e dos personagens como o medo, angústia e 

desesperança “ o suicida esperava o companheiro dormir, 

trabalhar ou simplesmente virar de costa para ceifar a 

própria vida [...] Viver na ilha tornou-se perigoso[...] “ 

insegurança abateu-se contra a ordem”, (MAHON, 2018, 

p. 93), apresenta também fios fictícios pois relata sobre 

uma cidade fictícia, mais precisamente uma ilha onde, 

após a chegada de um médico, é assolada pela 

mortandade de peixes seguida de suicídios dia após dia 

dos moradores motivados pelo medo, angústia e 

desesperança, “ Quinhentos mortos por mês, com a curva 

inflacionária”. (MAHON, 2018, p. 93) “Fui embora com 

o corpo, que seria cadastrado como o número mil cento e 

vinte e dois.” (MAHON, 2018, p. 84). 

O médico, além de solitário, é frio e 

individualista. Desfia a trama narrando sua vida pessoal. 

Vive de forma isolada não chegando nem a se ambientar 

na cidade porque quando ele chega, logo a peste se 

estampa e se alastra, assim ele nunca vive aquela cidade, 

se posiciona sempre como um espectador em relação ao 

mundo. Tudo o que narra é a partir de uma distância 

muito grande entre o eu, indivíduo bem fechado na 
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rotina, nos afazeres e até mesmo na forma como ele trata 

a situação epidêmica da cidade e o os outros personagens. 

“O prefeito anda mal. Na testa escorria suor calórico. [...] 

O que faço Doutor? Eu dava de ombros. Não sou 

administrador público”. (MAHON, 2018, P. 28) [...] 

“Maria do Rosário morreu, doutor! Venha logo! 

Enquanto me vestia, pensava: Se morreu não precisa de 

médico, porque a pressa? Deviam procurar a funerária 

Ledo Silva, ora!” (MAHON, 2018, P. 38). 

Há, em seu íntimo, um redemoinho de 

pensamentos sobre o vivido enquanto era casado e uma 

frieza desmedida em relação aos acontecimentos do 

tempo presente. O médico é uma figura sem nome, sem 

vínculo familiar, os poucos familiares que aparecem são 

uma mãe, que logo morre, uma tia que informa da morte 

da mãe, Elisa, ex esposa e os pais dela dos quais ele 

também não simpatizava. Sua concepção de felicidade e 

de bem estar é uma vida pautada em princípios da não 

interação, do não envolvimento já que o que importava 

não eram os outros e sim ele com todos os seus conceitos 

e preceitos. [...] “Para falar a verdade, eu continuava não 

me lamentando pelos mortos em Alegria.” (MAHON, 
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2018, p. 80). [...]” minha mãe!” [...] esqueci de 

telefonar...” (MAHON, 2018, p. 111) “Sua mãe morreu, 

meu filho, faz duas semanas já”. (MAHON, 2018, p. 112) 

“Aliás, para quem eu voltaria? Para os empregos que 

havia abandonado? Para a mulher que não estava viva? 

Talvez eu fique em Alegria para o resto da vida”. 

(MAHON, 2018, p. 116).  Percebe-se o distanciamento das 

situações nas quais ele não se considerava parte integrante 

e, talvez por isso, exija uma nova postura do leitor 

contemporâneo, pois narra quase que unicamente a partir 

de suas convicções, sentimentos ao expor sua história.   

Desse modo, o leitor abstrai as informações mais 

escondidas na alma do narrador, as experiências, o ponto 

de vista, enfim, vai descobrindo não por suas 

considerações, mas sim pela ótica de um narrador que 

conta e participa dos fatos uma vez que narra sua própria 

história. O médico é um ser solitário, entretanto, a ação 

diegética e a posição do narrador são envolventes e o 

leitor, mesmo dentro de um universo fictício, é incitado a 

mergulhar por horas na leitura sem confutar a 

legitimidade.   



 

 
[ 93 ] 

Frente aos apontamentos, podemos perceber os 

traços do individualismo com grande carga emocional no 

romance de Eduardo Mahon. Este nos revela um narrador 

autodiegetico que, embora se apresenta como um ser 

onipotente totalmente alheio ao coletivo, engajado 

apenas em seus projetos pessoais assume, 

perceptivelmente, o controle dos fatos ocorridos pois o 

faz evidenciando qualidades particulares e sentimentos 

acentuados. Ele demonstra ser o principal conhecedor do 

que aconteceu em Alegria pelo enfoque que dá desde no 

início quando viu um anúncio de emprego no jornal que 

o levaria mais tarde ao seu destino. 

Essa estruturação representada em Alegria nos 

reporta para um mergulho na subjetividade humana 

revelando o que há no íntimo do narrador numa busca 

por explicações sobre o que se passa na alma humana. 

Temas como individualismo, solidão, angústia, suicídio, e 

tristeza são desafios que nos reportam à 

contemporaneidade merecedores de atenção e pesquisa 

nesse viés, não só a fim de infiltrar no egocêntrico 

humano na tentativa de compreendê-lo, mas também, 
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dar voz ao que outrora talvez não tinha espaço ou ficava 

em segundo plano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
[ 95 ] 

NEGRITUDE E A INFERIORIDADE HISTORICAMENTE 

CONSTRUÍDA 

 

FANON, Frantz. A mulher de cor e o branco. In: Pele 

negra, máscaras brancas. (Tradução de Renato da 

Silveira). Bahia: Editora Edufba, 2008. 

 

Joely Coelho Santiago  
20

 

 

O presente texto objetiva analisar o capítulo “A 

mulher de cor e o branco” in: FANON, Frantz, “Pele 

negra, máscaras brancas” (Tradução de Renato da 

Silveira). Bahia: Editora Edufba, 2008, abordando as 

análises do autor martinicano, especificamente, sobre as 

relações de racismo entre a mulher de cor e o europeu. 

Frantz Fanon nasceu em 20 de julho de 1925 na 

Martinica, uma das quatro ilhas do caribe que fazem parte 

da França. Em sua juventude, Fanon lutou junto às forças 

de resistência no norte da África e na Europa durante a 

                                                 
20 Mestra em História e Estudos Culturais pela Fundação Universidade 
Federal de Rondônia - Porto Velho (2019). Possui licenciatura em 
Letras/Língua Portuguesa e suas respectivas literaturas pela Fundação 
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Segunda Guerra Mundial sendo duas vezes condecorado 

com bravura. Estudou Psiquiatria e Filosofia na França, 

dirigiu o Departamento de Psiquiatria do Hospital Blida-

Joinville na Argélia (hoje renomeado como Hospital 

Frantz Fanon), tornou-se membro da Frente de Libertação 

Nacional da Argélia, dedicou-se à luta contra o 

colonialismo e o racismo no mundo moderno. Faleceu em 

6 de dezembro de 1961 nos Estados Unidos, enquanto se 

tratava de uma leucemia
21
. 

A obra “Pele Negra, máscaras brancas” foi escrita 

quando Fanon tinha 25 anos de idade, e publicada 

quando ele tinha 27 anos de idade. A princípio, o estudo 

seria sua tese de Doutorado no curso de Psiquiatria, 

contudo, esse trabalho foi recusado pelos professores da 

Banca Examinadora. Assim, Fanon obteve doutorado com 

uma outra tese. Em 1952, ele consegue publicar o texto 

antes recusado
22

. 

O estudo que deu origem à obra, de forma geral, 

trata-se de análises psicológicas feitas por Fanon, e que 

                                                                                                        
Universidade Federal de Rondônia - Campus Guajará-Mirim (2016). E-mail: 
joelicoelhosantiago@live.com.  
21 GORDON, Lewis R. “Prefácio” in: FANON, Frantz, Pele negra, máscaras 
brancas. 2008, p. 13. 

mailto:joelicoelhosantiago@live.com
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consistem em diagnósticos através dos quais se entende 

que a alienação do negro não é apenas uma questão 

individual, e sim um fenômeno socialmente e 

historicamente construído, que opera como importante 

mecanismo do colonialismo
23

, ou seja, funciona como 

engrenagem de um sistema político capitalista, sendo o 

racismo, também, para além dos domínios coloniais, um 

mecanismo de distribuição de privilégios em sociedades 

marcadas pela desigualdade.  

No que diz respeito ao capítulo intitulado “A 

mulher de cor e o branco”, objeto deste estudo, ele faz 

parte das análises do ensaio de Fanon que analisa os 

processos de embranquecimento para a tentativa de 

aceitação dos negros no mundo dos brancos através da 

união conjugal ou das relações sexuais, apontando que a 

presença da união matrimonial interétnica e da 

miscigenação não excluem a existência do racismo, não 

havendo necessariamente uma incompatibilidade entre 

ambos.  

                                                                                                        
22 GORDON, Op. Cit. p. 13.  
23 FANON, Pele negra máscaras brancas, 2008, p. 29.  
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O autor nos mostra que o complexo de 

inferioridade introjetada na psique de uma mulher negra 

(ou de um homem negro) pode influenciar na escolha do 

cônjuge privilegiando o branco (ou a branca) como 

parceiros ideais, tanto pela questão estética, que em 

sociedades racistas define-se o padrão de beleza branco 

como o belo por excelência, quanto pela questão 

material, pois, nestas mesmas sociedades a cor também se 

torna um marcador da distribuição de privilégios 

colocando os brancos no topo da pirâmide: “sonhar com 

uma salvação que consiste em branquear magicamente”
24

. 

  Observa-se uma inferioridade historicamente e 

socialmente construída, visto que, o processo de 

colonização – Martinica foi colônia da França
25

 –  resultou 

no racismo e discriminação que impõe aos indivíduos 

crises existenciais. Embranquecer a raça foi preciso: “o 

importante é não sombrear de novo no meio da negrada, 

e qualquer antilhana se esforçará em escolher, nos seus 

                                                 
24 Idem. P. 55. 
25 Em 1946, Martinica tornou-se departamento ultramarino francês , e em 
1974 , foi levada a condição de região da França. Disponível em 
http://latinoamericana.wiki.br/ . Acesso em 18 de nov. de 2020.  

http://latinoamericana.wiki.br/
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flertes ou relações, o menos negro
26

”. Nessa direção, os 

estigmas construídos às mulheres negras em sociedades 

racistas são veiculados em ditados populares correntes no 

cotidiano, nas escolas, livros didáticos, histórias em 

quadrinhos, periódicos, literatura, cinema, teatro, etc. 

 A justificativa para uma não aceitação étnica das 

mulheres negras numa sociedade que discrimina suas 

características físicas (a exemplo do cabelo afro e o 

formato do nariz, por exemplo) têm-se observado uma 

grande preocupação das mulheres negras: “antes de mais 

nada temos a negra e a mulata. A primeira só tem uma 

perspectiva e uma preocupação: embranquecer. A 

segunda não somente quer embranquecer, mas evitar a 

regressão
27

”. 

 O racismo e a colonização extirpam do  negro 

(a) qualquer aspecto de valor e originalidade. Diante 

disso, Fanon critica, de forma geral, os negros que buscam 

o caminho do embranquecimento como tentativa de 

ilusoriamente atenuar sua situação de oprimido. Em 

contrapartida, afirma que tanto o branco quanto o negro 

                                                 
26 Idem. P. 59. 
27

 Idem. P. 62.  
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são levados a considerar a alienação em que ambos se 

comportam segundo uma linha de orientação neurótica, 

visto que, o negro (a) é tido como escravo de sua 

inferioridade, já o branco (a), escravo de sua 

superioridade. 

A obra instigante nos propõe uma reflexão acerca 

da negritude, e o capítulo citado deixando-nos o seguinte 

questionamento: “existirão outras possibilidades?
28

”.  Para 

Fanon o negro (a) não deve rejeitar a razão em 

detrimento da emoção, ao contrário, deve reivindicar a 

razão para si, que é algo inerente ao ser humano. Assim, 

reivindicar a razão é defender a humanidade do negro 

(a), defender a essência humana que o racismo tenta lhe 

tirar, portanto a luta contra o racismo deve ser travada no 

campo da razão.  

 É oportuno mencionar que nesse capítulo “A 

mulher de cor e o branco”, Fanon, além de utilizar as 

fontes orais e diagnósticos psíquicos, ele se respalda sobre 

a crítica de dois romances de autores antilhanos: Je suis 

martiniquaise de Mayotte Capécia, para a relação homem 

branco/mulher negra, e Un homme pareil aux autres de 

                                                 
28 Idem. P. 68.  
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René Maran para a relação homem negro/mulher branca. 

Além disso, referencia renomados escritores como Hegel e 

Freud.  

Assim, os resultados da análise deste estudo 

apontam para a relevância da referida obra aos diversos 

espaços do Ocidente e Oriente. No Brasil, por exemplo, a 

valorização superestimada da cultura europeia, se 

fortalece na desvalorização das culturas de sociedades 

negras e indígenas, ou simplesmente, na total destituição 

cultural do colonizado, ou seja, na indicação de que há 

ausência de civilização entre os povos colonizados.  

Num passado não tão distante, século XXI, o 

estudo da História e Cultura da África e Afro-brasileira foi 

inserida no currículo da educação escolar brasileira por 

meio da Lei nº10639/03
29

. Embora não há uma disciplina 

específica para tal, nas instituições educacionais, 

principalmente no Ensino Fundamental 1 e/ou 2, a Lei nos 

mostra o quanto a sociedade brasileira precisa evoluir 

para desconstruir a visão estereotipada e negativa das 

                                                 
29 A Lei 10639/03 foi alterada em 2008. Na oportunidade, foi inserida a 
obrigatoriedade da História e Cultura Indígena.  
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sociedades negras, assim como, a valorização de sua 

contribuição na formação da sociedade brasileira. 

“Pele negra, máscaras brancas” deve ser lida por 

todos, negros e brancos, pois “(...) a verdade e o valor do 

homem estão contidos na raça. Em outras palavras, nos 

dois casos, a biologia suporta a cultura e dirige a história, 

tornando-as decorativas, em vez de práticas de atividades 

humanas
30

”, uma vez que, tanto no racismo branco, 

quanto no antirracismo negro desta negritude há um 

fundamento comum. Sendo assim, as culturas negras 

devem ser reconhecidas, sobretudo, enquanto culturas, 

sem o marcador étnico.  

Não obstante, a saída para o racismo está em 

colocar o negro (a) em condição de igualdade com o 

branco (a) no contexto universalista (superando o 

pretenso universalismo eurocêntrico). A luta do negro (a) 

contra o racismo e o colonialismo é pela conquista do 

reconhecimento de sua essência humana, e não de uma 

suposta essência negra: o branco (a) deve reconhecer a 

humanidade do negro (a). Também, reconhecer, dentro 

dessa luta antirracista, reafirmar uma visão positiva das 

                                                 
30 MUNANGA, 2009, p. 79.  
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características físicas das mulheres negras, como dito 

anteriormente.  

Da liberdade como uma luta constante, 

socialmente, não foi oportunizado às sociedades 

colonizadas políticas públicas e oportunidade de 

igualdade após a emancipação de suas terras colonizadas, 

assim, resultou à essa camada uma tríplice discriminação, 

no caso das mulheres: por serem mulheres, por serem 

negras, por serem pobres (economicamente): “enquanto 

as mulheres negras trabalhavam como cozinheiras, babás, 

camareiras e domésticas de todo o tipo, as mulheres 

brancas do Sul rejeitavam unicamente trabalhos dessa 

natureza
31
”. No que diz respeito aos homens, resultou a 

discriminação e a marginalização, tanto do estado quanto 

da sociedade.  

 

REFEREÊNCIA: 

DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. (Tradução de 

Hecci Regina Candiani. 1 ed. São Paulo: Boitempo, 2016.  

                                                 
31 DAVIS, 2016, p. 98.  
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O CRITICISMO DE ISAAC RAMOS SOB A LUZ DA LÍRICA 

 

RAMOS, Isaac. A metáfora do olhar: Alberto Caeiro e 

Manoel de Barros. Cuiabá: Carlini & Caniato Editorial, 

2018. 

 

Priscila Darolt  
32

 

 

O livro A Metáfora do Olhar: Alberto Caeiro e 

Manoel de Barros (2018) é do escritor e poeta Isaac 

Ramos, nascido no Estado do Amazonas e, atualmente, 

parte do quadro docente da Universidade do Estado de 

Mato Grosso (UNEMAT), orientador no curso de 

Mestrado em Estudos Literários desta universidade. Dentre 

suas publicações mais recentes, destaca-se o livro Ensaios 

de Lírica: do poema clássico ao contemporâneo (2020), 

em que participa como organizador e coautor de vários 

capítulos. 

A obra analisada relaciona a poética de Alberto 

Caeiro e Manoel de Barros, fruto de um estudo realizado 

                                                 
32 Mestranda em Estudos Literários pelo Programa de Pós-Graduação em 
Estudos Literários (PPGEL), da Universidade do Estado de Mato Grosso – 
UNEMAT. E-mail: shelladarolt@gmail.com.  

mailto:shelladarolt@gmail.com
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para dissertação de mestrado defendida em 2003 na USP 

que, para a versão em livro, tem sua escritura mais densa 

reelaborada, para atender aos diversos públicos leitores. 

O texto apresenta como aspecto central o dialogismo 

entre O guardador de rebanhos (1925), de Caeiro e O 

livro das ignorãças (1993), de Barros. A primeira parte fala 

da carreira literária de ambos autores, do reconhecimento 

da grande crítica sobre o autor português, Fernando 

Pessoa, pelo heterônimo de Caeiro e aposta na 

concretização da escrita de Manoel de Barros. Sobre o 

poeta português compreendemos a marca estilística da 

simplicidade na linguagem. O poeta mato-grossense se 

destaca pelo rompimento da sintaxe e semântica ao falar 

das coisas simples. 

O título A Metáfora do Olhar é muito sugestivo, 

correspondendo ao prenúncio do russo Chklovski, que 

considerava uma maneira particular do pensamento, 

aquele produzido por imagens. De imediato relacionamos 

o olhar dos poetas no momento da produção.  Em 

primeiro lugar remetem à autenticidade poética porque 

são, segundo Paz (1982), expressões genuínas de sua visão 

de mundo e trata-se de uma verdade de ordem 
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psicológica. Por outro lado, esse olhar constitui-se em uma 

realidade objetiva, ou seja, válida por si mesma. A 

metaforização desses olhares e a subjetivação diante do 

olhar do leitor estabelece uma terceira visão, que 

reacende a chama da poesia e faz com que o ser volte ao 

seu interior por meio da imaginação de novos reflexos. 

Na abordagem comparatista observamos que o 

autor procura, por meio da teoria literária, explicitar 

pontos convergentes e divergentes entre os poetas. De 

forma introdutória trata de aspectos do moderno e do 

contemporâneo e as aspirações da lírica nesta fase, que 

corresponde aos autores estudados. 

A escrita de Isaac Ramos ora se apresenta 

ancorada pelos fundamentos teóricos de críticos da 

produção poética, ora se revela como quase poesia. É 

muito interessante o encadeamento que as palavras vão 

ganhando até formarem o texto maior. A proposição do 

crítico é a de vislumbrar horizontes poéticos. Sobre o 

papel da crítica literária, Antônio Candido afirma: 

 

Em face do texto, surgem no nosso 

espírito certos estados de prazer, 

tristeza, constatação, serenidade, 
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reprovação, simples interesse. Estas 

impressões são preliminares 

importantes; o crítico tem de 

experimentá-las e deve manifestá-las, 

pois elas representam a dose 

necessária de arbítrio, que define a 

sua visão pessoal (CANDIDO, 1981, p. 

6). 

 

Podemos considerar o livro de Ramos como uma 

espécie de manual, que pode guiar outros estudantes da 

lírica, ao demonstrar equilíbrio em contrapontos da 

análise comparativa, sem tendenciar ou minimizar um dos 

autores estudados, além da arguição coesa ao destrinchar 

poemas diante dos elementos que os fundamentam tais 

como: semântico, estilístico, fonético-fonológicos e 

morfossintáticos, traçando comentários analíticos e a 

análise interpretativa intimamente ligados. Nessa 

completude, o presente estudo ultrapassa a preocupação 

de Octavio Paz, quando diz que grande parte da crítica 

consiste apenas nessa ingênua e abusiva aplicação das 

nomenclaturas tradicionais. 

Elementos marcantes da obra de cada poeta são 

apresentados, dentre eles, a face pagã humanista de 

Caeiro e as relações de sua obra com passagens e 
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personagens bíblicas. A desautomatização do cotidiano e 

o retorno à infância em Manoel de Barros. As imagens 

apresentadas no desenrolar das obras perpetuam o que 

Candido (1996) defendia, pois não eram "enfeites" do 

discurso, mas elementos viscerais da expressão, que 

através delas se efetuava. 

Para reforçar a grandiosidade da obra manoelina, 

o crítico faz uma compilação dos prêmios e tiragem de 

vendas, bem como as referências de sua obra na mídia e o 

crescente número de publicações nas revistas eletrônicas. 

Certamente essa obra aguçou o desejo de outros críticos 

que não conheciam a poética de Barros, ainda no 

momento de sua defesa da dissertação.  Com isso 

visualizamos o papel do crítico, que auxilia a promoção 

do autor e faz a devolutiva entre autor-obra-público, 

contribuindo para sua consolidação na literatura nacional. 

No parágrafo conclusivo Ramos diz: “se é 

verdade que Deus salva, então a poesia alivia. Nada mais 

concluo. Sei apenas que isso não é o fim. É o eterno 

recomeço da linguagem que voa fora da asa” (p. 123). De 

fato, nenhuma obra crítica pode ser considerada como 

última e cremos que esta não é sua real intenção, porque 
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a partir dela outros levantamentos serão feitos, ainda mais 

quando se trata de análise da lírica. O poema em si é um 

universo autossuficiente assim que produzido e que 

permite novos olhares a cada leitura, pois suscita outras 

percepções ligadas ao próprio universo estético da 

imagem. 
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O QUE A POESIA DE LOBIVAR MATOS TEM A NOS 

DIZER? RESENHANDO A  OBRA “SAROBÁ” 

 

MATOS, Lobivar. Sarobá. Rio de Janeiro: Minha Livraria 

Editora, 1936. 98p. 

 

Donizete Aparecido Lopes 
33

 

 

É possível encarar expressões artísticas como 

meros meios de entretenimento, alheios à realidade? A 

literatura pode criar mundos paralelos, universos 

imaginários que permitam ao leitor um espaço de fuga 

quando necessário. No entanto, sem a negativa de que a 

obra literária cria espaços de escapismos e ruptura com a 

realidade, há também a possibilidade da literatura sondar 

e expor o presente, de modo que fiquem palpáveis o 

projeto, os ideais, o engajamento e os pressupostos de um 

artista em determinada época. De posse da segunda 

afirmação, as expressões poéticas funcionam como um 

rico espaço discursivo, por meio do qual a voz poética 
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conduz o leitor à percepção e ao conhecimento acerca 

dos homens e de ideias vigentes na sociedade em 

determinado tempo e espaço. 

A poesia é a o modo de expressão literária 

utilizada pelo poeta Lobivar Matos para expor os 

problemas sociais presentes em sua época. Lobivar Matos 

demonstra com sua poesia como uma parcela significativa 

da sociedade, vivia após o período pós – abolicionista no 

Brasil. 

Mas quem foi Lobivar Matos? Lobivar Matos de 

Barros, nome de batismo, ou “Lolito”, como era 

conhecido pelos amigos, nasceu em Corumbá, Mato 

Grosso do Sul no dia 12 de janeiro de 1915. Foi um poeta 

precursor da estética modernista em Mato Grosso. 

Contava com menos de 18 anos de idade ao escrever seus 

primeiros poemas que seriam publicados a partir dos 20 

anos. Formado em Direito pela Faculdade Nacional de 

Direito, do então Distrito Federal, a primeira publicação 

de Lobivar é Areôtorare, de 1935. A obra é editada a 

partir de uma seleção de poemas, alguns outrora 

publicados, na Folha da Serra, um dos principais jornais 

de Mato Grosso em circulação na década de 1930. 
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Sarobá é publicado em 1936 e é o segundo livro 

de Lobivar Matos. Neste, o poeta demonstra intensa 

preocupação com as desigualdades sociais e com os menos 

favorecidos de seu tempo. O poeta atuou ativamente na 

imprensa corumbaense. Contribuiu também com a 

imprensa cuiabana, onde escreveu para o Estado de Mato 

Grosso, dali o poeta partiu para o Rio de Janeiro, onde 

colaborou também com a imprensa carioca. Nesse 

período, Lobivar contraiu uma úlcera que o levaria à 

morte no dia 27 de outubro de 1947, tendo deixado duas 

obras publicadas, poemas inéditos, contos e uma intensa 

contribuição à Imprensa. Lobivar é o poeta que antecipa a 

presença da estética modernista em Mato Grosso durante 

a década de 30, prova inconteste de sua escrita alinhada 

com os pressupostos modernistas de 30, são as obras 

Areôtorare e Sarobá.  

Os versos distanciados das disciplinas da rima e da 

métrica conferem à sua poesia um caráter narrativo e 

despojado. Sua poesia é social, é engajada com as causas 

do seu tempo e com os dramas de sua gente, de modo 

que olha para a sociedade como nenhum outro poeta o 

fizera até então. Sua escrita reflete a voz das classes menos 
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favorecidas e marginalizadas, de tal modo que ao 

explorar o cotidiano dos moradores de bairros periféricos 

é possível notar com alguma clareza a presença de certa 

abordagem naturalista e sociológica.  

Os versos de Lobivar são atuais e constituem uma 

vitrine onde são expostos, dramas, dores e a 

marginalidade a que foram submetidos os habitantes de 

espaços periféricos na cidade de Corumbá, como 

apresentado na obra Sarobá. 

Mas o que significa o termo Sarobá? De acordo 

com explicação do próprio autor, no prefácio da obra, o 

termo significa “lugar sujo”, da zona pantaneira da 

Nhecolândia, onde os caboclos penetram com medo de 

encontrar uma cobra à espreita, mas também é a 

denominação que recebe o bairro de negros de Corumbá, 

cidade natal do poeta. 

O que diz o livro? O livro aborda o cotidiano de 

um bairro afastado do centro da cidade e habitado por 

negros. A princípio o livro seria ilustrado por fotos, mas o 

bairro localizado na região portuária de Corumbá estava, 

naquele momento, mergulhado em um dia nublado, 

segundo o próprio poeta nos esclarece ainda no prefácio 
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do livro “No momento não havia sol suficiente para 

fotografias nítidas e artísticas. Consolem – se. Não há 

outro remédio. As fotografias da série de Sarobá foram 

bastante prejudicadas pela falta de absoluta luz. Era 

preciso luz, sol, muita luz, muito sol. E havia – tortura do 

artista- treva, relâmpagos violentos e chuva, muita 

chuva”. [...] 

A obra é composta de 30 poemas que atestam o 

compromisso de Lobivar com o projeto literário em 

construção pelo grupo modernista de 30.  

Os poemas de Sarobá são organizados na seguinte 

ordem: 

“Sarobá”, “Beco Sujo”, “Subjetivismo”, “Natureza 

morta”, “Maria Bolacha”, “Urucum”, “Negrinho 

Lambido”, “Religião”, “Esmola”, “Futuro do Aleijadinho”, 

“Malícia”, “Travessia”, “Pelega”, “O suicida”, “Rodeio”, 

“Coisa Feita”,  “Confusão”, “São Sebastião”, “Cartaz de 

Sensação”, “Sexo”, “Marechal”, “Senhor Divino”, 

“Caboclo Sabido”, “Momento” e “Derrocada”. 

Em Sarobá, o poeta convida o leitor para um 

passeio de espanto e assombro diante da realidade social 

em um bairro habitado por pessoas negras. O espaço é de 
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degradação com casinhas de lata, água pingando na bica e 

demasiada lama. Os habitantes são homens entregues ao 

álcool, seres de destinos roubados. As mulheres exalam 

sensualidade exibem curvas e rebolados carnudos, ou 

amamentam crianças que sugam e choram de fome diante 

de um seio murcho. Há tuberculosos esquecidos em suas 

esteiras a esperar pela morte; não obstante haja nesse 

mesmo espaço batuque a chiar no terreiro, euforia, dança 

e gozo. 

Lobivar não hesita em apresentar a realidade de 

uma mancha negra em meio à cidade branca, como é 

conhecida a cidade de Corumbá. Seu verso é fotográfico, 

sua poesia prioriza o espaço deteriorado, para evidenciar 

a presença humana no sombrio “Beco sujo”. O autor faz 

versos de teor sociológico e de denúncia social 

materializados na palavra poética nascida da sensibilidade 

e da exímia observação de um mundo em desencanto, e 

em processo de desumanização em meio à sociedade 

regida pelo capitalismo daquele momento.  

Em Sarobá, o poeta apresenta ao seu leitor, um 

grupo social alheio ao menor indício de identidade, 

entregues ao acaso, vítimas da própria sorte, desterrados 



 

 
[ 117 ] 

em abandono. Sua poesia está muito além da filiação à 

estética modernista, seu verso é universal, é inaugural nas 

letras de Mato Grosso, sobretudo, no que diz respeito ao 

olhar lançado sobre a camada social menos favorecida 

espalhada pelos imensos “sarobás” do Brasil.  

A leitura de Sarobá é recomendada, de maneira 

geral, para todos os apreciadores de poesia que 

comungam da ideia de que é possível sim, que a obra 

literária crie espaços de escapismos e a ruptura com a 

realidade, mas sem abrir mão da possibilidade de que a 

literatura sonda e expõe o presente, um presente que 

requer discussão, reflexão e ação. Sarobá é uma leitura 

recomendável e recomendada por apresentar – se como 

um convite ao universo de Lobivar Matos, escritor atento, 

artista atuante em meio ao desencanto da vida, poeta a 

frente de seu tempo. 

 

REFERÊNCIA: 

ARAUJO, Susylene Dias de: Um leitor para Lobivar 

Matos. O Areôtorare nos Sarobás de Miséria e Sol. Três 

Lagoas, 2002. 129 p. Dissertação (Mestrado em Letras) – 



 

 
[ 118 ] 

Campus Universitário de Três Lagoas, Universidade 

Federal de mato Grosso do Sul. 

GUIZZO, José Octávio. Lobivar de Matos: A ilusão e o 

destino do poeta desconhecido. RAMIRES, Mário. 

(Editor). In: Revista Griffo. Campo Grande, n. V, 

Setembro de 1979. p.57-60. 

MAGALHÃES, Hilda Gomes Dutra. Lobivar de Matos, um 

pré-moderno. In: História da literatura de Mato Grosso: 

século XX. Cuiabá. Unicen Publicações, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
[ 119 ] 

RESENHANDO AS MEMÓRIAS DO “MEU AVÔ 

APOLINÁRIO”, DE DANIEL MUNDURUKU 

 

MUNDURUKU, Daniel. Meu avô Apolinário: um 

mergulho no rio da (minha) memória. 1ª ed. São Paulo: 

Studio Nobel, 2009. 

 

Leonilda Paciente Luz 
34

 

 

Na história de Munduruku, Meu avô Apolinário – 

Um mergulho no rio da (minha) memória, o narrador 

descreve a própria trajetória do autor e a descoberta de 

suas raízes indígenas através dos ensinamentos de seu avô. 

O livro está dividido em sete capítulos: 1. A raiva de ser 

índio; 2. Maracanã; 3. Crise na cidade; 4. O vô 

Apolinário; 5. A sabedoria do rio; 6. O voo dos pássaros; 

7. Apolinário se une ao Grande Rio. 

O narrador inicia contando sobre o seu 

nascimento, ressaltando pertencer a uma família de nove 

irmãos, da qual foi o primeiro a nascer em hospital e 
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crescer na cidade. As visitas à aldeia eram feitas nos finais 

de semana e nas férias escolares. A escola é trazida como 

um bom lugar de aprendizados, mas também de relações 

conflituosas. Frequentemente escutava alguns colegas 

chamarem-no de preguiçoso, fedido, feio. A paz reinava 

apenas no quintal da sua casa ou na própria aldeia. 

A partir desse cenário de preconceito, acontece a 

crise identitária vivida pelo narrador personagem ao se 

deparar com a rejeição gratuita, sem entender o porquê 

de estar sendo alvo de discriminação. Sendo ainda 

criança, não compreendia o processo de exclusão ao qual 

seu povo sofria desde a colonização imposta pela 

representação eurocêntrica que colocou como parâmetro 

de cultura sua própria cultura, estabelecendo que tudo 

que for diferente de seus costumes é para ser visto como 

algo negativo e inferior.  

 Ao pensar em conversar com o avô para 

desabafar e procurar entender o motivo de tanta 

maldade, o Sr. Apolinário já tinha percebido a sua tristeza 

e veio ao seu encontro para falar com ele, e o que ele 

ouviu acendeu uma luz de alerta, ele ouve seu avô dizer 

sobre as suas decepções que também eram as dele: 
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Você chegou à aldeia muito nervoso 

estes dias, não foi? Veio assim da 

cidade, lugar de muito barulho e 

maldade. Lá as pessoas o 

maltrataram e você se sentiu 

aliviado quando soube que viria 

para cá, não foi? Sei que está assim 

porque as pessoas o julgam inferior 

a elas e seus pais não o ajudam 

muito a compreender tudo isso. Pois 

bem. Já é hora de saber algumas 

verdades sobre quem você é. 

(MUNDURUKU, 2009, p. 30). 

 

Os anciãos sabem bem, o que tudo isso significa, 

sofreram a mesma descriminação devastadora, sob a cruel 

visão etnocêntrica que está presente no imaginário 

nacional desde os primórdios, isso já nos primeiros 

contatos com os europeus, e que foi amplamente 

difundida por séculos, e vem causando um mal sem 

precedentes aos povos indígenas. Há os que sobreviveram 

a esses tempos difíceis, ensinando às outras gerações como 

sobreviverem e resistirem, mas muitos têm sucumbido 

pelo caminho. Porém, nos últimos anos esse jogo está 

virando com o protagonismo dos escritores indígenas, 

dentre eles Munduruku, que está escrevendo a sua própria 
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história e a história de seu povo, bem como de outros 

povos indígenas. 

 

A gente não pede para nascer, apenas 

nasce. Alguns nascem ricos, outros 

pobres, uns nascem brancos, outros 

negros, uns nascem em países onde se 

faz frio, outros em terras quentes. 

Enfim, nós não temos muita opção 

mesmo. O fato é que, quando a 

gente percebe, já nasceu. Eu nasci 

índio. Mas não nasci como nascem 

todos os índios. Não nasci em uma 

aldeia, rodeado de mato por todo 

lado; com um rio onde as pessoas 

pescam peixe quase com a mão de 

tão límpida que é a água.  

(MUNDURUKU, 2009, p.9). 

 

O narrador é sábio ao dar uma lição de vida aos 

leitores, ao dizer “A gente não pede para nascer, apenas 

nasce.” Ele estabelece uma situação de empatia com o 

leitor que coloca todos os humanos em um lugar comum, 

mas ao final, na conclusão de sua ideia, ele coloca a 

diferença inerente a vida de cada um ao dizer que é 

normal ser diferente. E ao mostrar a diferença entre as 

culturas, ressalta e valoriza o modo de vida de sua cultura 
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em contato com a natureza, ao dizer: “Não nasci em uma 

aldeia, rodeado de mato por todo lado; com um rio onde 

as pessoas pescam peixe quase com a mão de tão límpida 

que é a água.” É a sabedoria milenar em ação, ele prepara 

bem o caminho com um alicerce firme para enfrentar o 

preconceito que precisa ser destruído.  

Nas narrativas de Daniel Munduruku há a 

construção de lembranças de uma coletividade que vive 

pautada no respeito ao outro, no partilhar de experiências 

como sendo fundamentais para a sobrevivência cultural, 

sem o egoísmo do mundo capitalista. Sem competições e 

jogos de poder.  As crianças e os velhos não se dividem 

entre creches e asilos. A vozes dos anciãos são ouvidas 

com reverência e respeito, elas transmitem os seus valores, 

modo de viver, que faz com que todos os povos tenham 

o sentimento de pertencimento a sua família, seu grupo e 

ao seu lugar. 

Nesse sentido a escrita vem contribuindo com 

essas conquistas, lembrando que antes ela serviu como um 

instrumento de dominação e controle pelos 

colonizadores, mas atualmente, está sendo utilizada para 

a afirmação dos que antes foram colonizados. 
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A memória cumpre um papel fundamental na 

construção das representações sociais de um grupo, 

estabelecendo identidades culturais para a manutenção 

dos valores e para a convivência com o “outro”, mas 

também tem o potencial de modificar e atualizar as 

maneiras de ser e estar no mundo, dando novas formas 

ao que já foi socialmente instituído. Esse potencial, ao 

mesmo tempo em que permite a apropriação do passado 

no presente, instaura a possibilidade de construção do 

futuro. E é o futuro o alvo das disputas pelo passado no 

presente, porque nele estarão garantidas as respostas 

eficazes aos anseios de agora do grupo. Mas, deixemos 

que o futuro lhes cobre (ou nos cobre) seu preço. 

A pacificação do conflito identitário se faz no 

encontro com a tradição indígena, são os aspectos 

culturais que fazem o narrador perceber quem ele é, e 

assim dar lugar a uma relação com seus ancestrais. O texto 

expressa uma busca íntima e subjetivada, é algo já 

internalizado, mas que precisa ser lembrado a fim de 

atualizar a maneira de ser e estar no mundo. A tradição 

aqui, não significa andar sempre pelo mesmo caminho, 

significa não permitir o esquecimento do caminho 
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percorrido, este é o maior desafio para os povos 

indígenas. São as lembranças que um indivíduo selecionou 

como importantes para suas finalidades no presente. A 

descoberta de quem realmente se é, talvez nunca será 

respondida, “pela “incompletude do ser”, mas é crucial e 

necessária à sua autoaceitação. 

O narrador finalmente faz a pergunta que faz 

com que todos se encontrem no caminho da própria vida, 

ao indagar ao avô: “perguntei a ele o que era ser índio” 

(2009, p. 36), e a resposta dada foi como receber uma 

bússola quando se está perdido de casa, é encontrar o 

caminho de volta a um lugar que é seu, é sentir-se em 

paz. o coração aquieta-se. E saber que tem uma história. 

Ouvir a voz do vô que diz: “É ter uma história que não 

tem começo nem fim. E viver é um presente, uma dádiva 

de Deus.” (2009, p. 36) 

Nesta resposta tem-se a clara noção que o ser 

indígena se relaciona com um estado espiritualista mais 

que com qualquer outro aspecto apontado no texto até 

então. Faz referência a um Deus com letra maiúscula, tal 

qual o Deus cristão, bem diferente dos deuses indígenas 

tão diversos de uma etnia a outra. Esta representação mais 
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que sinaliza, prega a “harmonia” entre culturas. É só 

diante dessa resposta que o narrador enfim “aceita”: “Sou 

índio.”. (2009, p. 36). 

Por meio das palavras do avô, o narrador faz seu 

mergulho de ida ao fundo, no mais profundo, ao âmago 

da sua existência, e volta à tona, ao mundo presente. 

Apesar de que o mergulho é um lançar-se direto nas 

águas, exposto a todos os desafios, o que realmente 

importa é resistir e ficar mais forte para mudar uma 

realidade imposta. Uma realidade inaceitável. 

 

 

 

 


