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APRESENTAÇÃO

Somos um emaranhado de narrativas que construímos ao longo de 
nossas vidas, sejam elas verossímeis ou não e o mais interessante 
é que podemos brincar com as palavras e transformá-las em ou-

tras coisas, como as pedras que são plumas, de Octávio Paz ou como a 
vida preta de Carolina Maria de Jesus

Por meio da linguagem conhecemos mundos. Por meio da edu-
cação formal, aprendemos novas formas de pensamento que transforma 
vidas. Por meio da literatura desenvolvemos um comportamento mais 
crítico e menos preconceituoso diante do mundo. 

Com essa intenção, este livro foi pensado e organizado na defesa 
da especificidade da literatura, da pesquisa e do conhecimento que nos 
permite conhecer o Outro, enquanto conhecemos a nós mesmos.

Por privilegiarmos o pensamento plural, convidamos estudiosos 
para produzirem textos dentro das dimensões da tríade, que possibili-
tem uma reflexão nesse mundo dominado pela mercadoria, ainda há 
espaço para a literatura, para a educação da sensibilidade, da empatia, 
da representatividade, para o conhecimento científico e crítico? 

Esse movimento, do nosso ponto de vista, enriquece o debate, uma 
vez que abre janelas e leva nossos olhares à lugares ainda por explorar.

Entendemos que a experiência da leitura, o contato efetivo com o 
texto possibilita experimentar a sensação de estranhamento, o qual, por 
sua vez, estimula e contribui com sua própria visão de mundo. 

Propomos aqui leituras que não somente ofereçam informações, 
mas que, convoquem o leitor que signifique sua leitura de modo a dialo-
gar com o texto e que de fato, promova conhecimentos, descaracterize 
conceitos, disrupture lugares perpetuados. 



Para que isso se efetive, encontra-se distribuído em oito capítulos 
que versam, basicamente sobre o legado das palavras, das artes, das 
linguagens, das ensinagens e aprendências, no sentido stricto destes 
termos, uma vez que podemos reafirmar que são meios pelos quais o 
homem se vale para conhecer e interferi na realidade, transformando-a 
e, portanto reconstruindo-a a cada novo ciclo vital, por meio dos sím-
bolos, crítica  e autoria do pensamento.

Nesse sentido, destaca-se a afirmativa do semioticisca, Iuri Lot-
man, “a linguagem é uma das formas de apreensão do real. O ser hu-
mano vive em permanente e complexa interação com a realidade e a 
apreende de várias maneiras, por exemplo, através dos sentidos”.1

Assimilada está premissa, o autor Claudiomar Pedro da Silva, re-
plicada no seu artigo: Indicações cênicas como recurso narrativo: uma 
análise de A Mulher sem Pecado, de Nelson Rodrigues, onde as diver-
sas interfaces que o teatro e o processo de releitura podem estabelecer 
em prol de um ensino-aprendizado contínuo mais efetivo e concreto 
para todos, indistintamente da idade, cor, religião ou classe social.

... o cinema, a televisão e o teatro, todos parecem de-
pender da superposição de signos para comunicar com o 
público. Telespectador e audiência devem apreender do 
mesmo modo uma variedade de signos simultaneamen-
te: - aural signos como palavras faladas   pelos atores, 
a música e outros sons-; e signos visuais – como trajes, 
cenários, luzes e algumas vezes efeitos especiais. Mas 
as similaridades terminam aqui, porque a respectiva im-
portância e status destes signos variam enormemente de 
um meio de comunicação para outro. Na tela as palavras 
são secundárias: o diálogo segue a imagem. Portanto, é 
comum dizer que o teatro é um aural médium enquanto 
o cinema é um meio visual, acima de tudo...2

Igualmente, contemplamos em prenúncio os artigos: A escrita 
da vida na construção da prática docente, de Weslley Alves Siqueira, 

1 PROENÇA FILHO, Domício. A linguagem literária. São Paulo: Ática, 1999. p. 16.
2 WILLEMS, Michèle. Verbal-visual, verbal-pictorial ou verbal-televisual? Reflections on the 

BBC Shakespeare Series. Shakespeare Servey, n. 39, p. 91-102, 1987.



Amanda Prisilina de Araújo e Luka Faccini Zanon e A importância da  
literatura no ensino fundamental: um relato de experiência, de Suelen 
Cristine Leal do Amaral e Márcia Elizabeti Machado de Lima. 

Ocasião que os pesquisadores e docente autores aplicaram, de 
maneira significativa, os princípios teóricos acerca da literatura e da lei-
tura à educação, tornando tais relações uma ousadia de pensamento, ati-
tude, consciência, criatividade e reconhecimento da missão educativa, 
além de efetivar práticas interdisciplinares, como múltiplos caminhos 
de ensinar-aprender e olhar-pensar, como diria Hamilton Weneck em 
sua obra “Ousadia de pensar”:

O professor é um líder. Ninguém melhor que o professor, 
que se encontra com os alunos várias vezes na semana, 
para detectar-lhes as suas necessidades e angústias. (...)
Uma escola de qualidade precisa ser solidária, perceben-
do as necessidades dos alunos. (...) 
A ação mediadora faz do professor um interlocutor den-
tro do campo social, dentro do contexto dos alunos.  
É muito importante conhecer o contexto deles para saber 
interpretar os problemas sociais e de aprendizagem. (...)
Cada vez que o pintor se aproxima do quadro a ser pin-
tado, acrescenta alguma coisa. Cada vez que o professor 
chega às turmas, também participa de uma troca de co-
nhecimentos entre seres humanos em construção. 3

O capítulo a seguir, Teoria do romance: reflexões sobre Mikhail 
Bakhtin e Lucien Goldmann, de Renata Kelli Modesto Fernandes e 
Eliane Costa Ferreira propõe uma análise comparada, a partir de dois 
pensadores contemporâneos. Bakhtin desenvolveu sua teoria do roman-
ce nos anos 30 do século passado, sendo publicada apenas em 1975 
- ano que coincidiu com o seu falecimento, na obra “Questões de lite-
ratura e estética”. 

Enquanto Goldmann, sustentou-se nas concepções apresentadas 
pelo filósofo, historiador e crítico literário húngaro, Georg Lukács, em 
especial em “A alma e as formas” e “Teoria do romance”, para afirmar 
que, tanto a Literatura quanto a História, nutrem-se da mesma fonte 

3  WERNECK, Hamilton. Ousadia de pensar. Rio de Janeiro: DP&A, 1999, p. 77-78.



informativa para se constituírem, distinguindo, no entanto, a forma ro-
manesca da vida social.

Goldmann também é o responsável pela dissociação da ideia pre-
gada até aquele momento, acerca de uma Sociologia da Literatura, visto 
que “os estudiosos consideravam a obra literária como um reflexo da 
realidade social, limitando-se a procurar uma correlação entre a obra e 
o conteúdo da consciência coletiva”.4

De certo, as pesquisadoras apresentam em seu artigo, uma gran-
diosa contribuição aos Estudos Literários.

A poesia se faz presente nos capítulos 06 e 07, respectiva-
mente, sob os títulos A sensibilidade da poesia de Pablo Neruda 
no ensino, de autoria de Ana Claudia Braz Onezorg  e Marcos Apa-
recido Pereira; e, Escala e poéticas de resistência na sociedade do  
mal-estar em Os Meninos Correm de Pacha Ana, escrito por Everton 
Santos de Brito, Karina Figueredo Souza e Lucas Santos Café.

No primeiro artigo A sensibilidade da poesia de Pablo Neruda 
no ensino, temo uma reflexão sensível do escritor, político e poeta apli-
cada ao ensino da Língua Espanhola. Escolha muito acertada, tendo em 
vista que o poeta chileno é considerado um dos mais importantes poetas 
da língua castelhana do século XX. Deve-se destacar ainda, seu “apetite 
voraz pelo amor a vida e a linguagem e uma infindável capacidade para 
a invenção e a reinvenção”.5

Se assim concebermos, Pablo Neruda, não restam dúvidas que 
hão de surgir seres humanos mais doces e sensíveis séculos à frente do 
seu tempo e das suas gerações.

Em Escala e poéticas de resistência na sociedade do mal-estar 
em Os Meninos Correm de Pacha Ana, os autores fizeram um exce-
lente recorte histórico e na memória da cidade de Cuiabá, a partir de 
três relatos orais, de cunho crítico-político reflexivo e poético, ob-
jetivando desbarbarizar os tempos passado e presente em função de 
um futuro próspero, mais sensível e poético para com o cotidiano da 
nossa população.

4  FREDERICO, Celso. A sociologia da literatura de Lucien Goldmann. Revista Estudos Avan-
çados, v. 19, n. 54, p. 429-446, 2005.

5  PATRICK, Julian (Org.). 501 grandes escritores. Rio de Janeiro: Sextante, 2009. p. 374-375.



Nesse sentido, 

Entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, que, 
estando na civilização do mais alto desenvolvimento tec-
nológico, as pessoas se encontrem atrasadas de um modo 
peculiarmente disforme em relação a sua própria civili-
zação – e não apenas por não terem em sua arrasadora 
maioria experimentado a formação nos termos corres-
pondentes ao conceito de civilização, mas também por se 
encontrarem tomadas por (...) impulso de destruição, que 
contribui para aumentar ainda mais o perigo de que toda 
esta civilização venha a explodir(...).6

Logo, a reflexão trazida pela equipe, acredita-se ser no sentido 
de, uma vez conhecendo outras culturas, possa-se (re)conhecer, valori-
zar e respeitar a cultura e o povo local que, desprivilegiadamente, não 
tiveram as mesmas chances de “avançar” cultural e intelectual, ou não, 
diferente daqueles que tiveram os seus direitos de ir e vir garantidos. 

Nesta senda, o capítulo Nas águas do tempo, nas memórias da 
palavra: um estudo do conto Inundação de Mia Couto, a autora Thama-
ra Parteka busca, a partir de uma perspectiva antropológica e mitoher-
mética, tecer comentários e análises do conto do escritor moçambicano 
oportunizando um momento de reflexão sobre a temática do tempo, da 
memória e da linguagem.

No último capítulo, os autores Elair Carvalho e Celiomar Porfí-
rio Ramos nos brindam com o título, As personagens femininas Maria 
Moura e Blimunda: tradição e transgressão, texto que nos transporta, 
de imediato, a condição social da mulher, com especial ênfase nas que 
fogem ao padrão estabelecido por nossa sociedade machista, preconcei-
tuosa e excessivamente alienada, religiosamente falando. 

A obra “Memorial de Maria Moura”, é um romance brasileiro 
escrito por Rachel de Queiroz – cronista, romancista e a primeira mu-
lher eleita para a Academia Brasileira de Letras, publicado em 1992 e 
adaptada para a televisão nessa mesma década, cuja personagem princi-
pal é Maria Moura, mulher destemida, guerreira e diferentes das demais 
mulheres da sua época.

6  ADORNO, Theodor W. Educação e emancipação. São Paulo: Paz e Terra, 2006. p. 155-168.



Blimunda é uma das personagens centrais do romance “Memo-
rial do Convento”, publicado em 1982, do escritor português José Sara-
mago e referindo-se a esta personagem, Saramago, assim se manifestou 
numa entrevista concedida ao Jornal de Letras, em maio de 1990

(...) seria uma primeira razão a de ter procurado um nome 
estranho e raro para dá-lo a uma personagem que é, em 
si mesma, estranha e rara. De facto, essa mulher a quem 
chamei Blimunda, a par dos poderes mágicos que trans-
porta consigo e que por si sós a separam do seu mundo, 
está constituída, enquanto pessoa configurada por uma 
personagem, de maneira tal que a tornaria inviável, não 
apenas no distante século XVIII em que a pus a viver, 
mas também no nosso próprio tempo. Ao ilogismo da 
personagem teria de corresponder, necessariamente,  
o próprio ilogismo do nome que lhe ia ser dado. Blimun-
da não tinha outro recurso que chamar-se Blimunda. (…)

Podemos concluir que a tal, recebeu este nome, por se tratar de 
uma mulher comum, subserviente e sem grandes méritos, mas de grade 
importância quando a percebemos como reprodução das personagens fe-
mininas saramaguiana e a sua função social contemporânea. Típico da 
sua “voz narrativa peculiar, Saramago usa fantasia e alegorias para refle-
tir sobre a condição humana, a política e os acontecimentos históricos”.7

Desse modo, a análise feita pelos pesquisadores, acerca das per-
sonagens Maria Moura e Blimunda nesses tempos de crescente violên-
cia contra mulher no cenário brasileiro e mundial é altamente pertinente 
e, nisso, cumprisse também o papel da literatura.

Assim, após esse fantástico panorama entre universos distintos, 
personagens que saltam aos nossos olhos, dada suas peculiaridades, ex-
periências, vivências, narrativas e poesias, nós gostaríamos de lhe con-
vidar - leitor e/ou leitora, para juntos crescermos e melhorarmos como 
sujeitos conscientes e responsáveis que, dias melhores hão de vir, sempre.

Que tenhas uma excelente experiência literária, artística, cultural 
e socioeducacional. Boa leitura!!

Os Organizadores!!

7  PATRICK, Julian (Org.). 501 grandes escritores. Rio de Janeiro, Sextante, 2009. p. 458-459.



SUMÁRIO

INDICAÇÕES CÊNICAS COMO RECURSO NARRATIVO: UMA 
ANÁLISE DE A MULHER SEM PECADO, DE NELSON RODRIGUES__12
Claudiomar Pedro da Silva

A ESCRITA DA VIDA NA CONSTRUÇãO DA PRÁTICA DOCENTE__ 26
Weslley Alves Siqueira - Amanda Prisilina de Araújo - Luka Faccini Zanon

A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA NO ENSINO FUNDAMENTAL: 
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA________________________________38
Suelen Cristine Leal Do Amaral - Márcia Elizabeti Machado de Lima 

TEORIA DO ROMANCE: REFLEXÕES SOBRE MIKHAIL BAKHTIN E 
LUCIEN GOLDMANN_________________________________________59
Renata Kelli Modesto Fernandes - Eliane Costa Ferreira

A SENSIBILIDADE DA POESIA DE PABLO NERUDA NO ENSINO__66
Ana Claudia Braz Onezorg - Marcos Aparecido Pereira

ESCALA E POÉTICAS DE RESISTÊNCIA NA SOCIEDADE DO 
MAL-ESTAR EM OS MENINOS CORREM DE PACHA ANA__________75
Everton Santos de Brito - Karina Figueredo Souza - Lucas Santos Café 

NAS ÁGUAS DO TEMPO, NAS MEMÓRIAS DA PALAVRA: UM ESTU-
DO DO CONTO INUNDAÇãO DE MIA COUTO___________________93
Thamara Parteka 

AS PERSONAGENS FEMININAS MARIA MOURA E BLIMUNDA: 
TRADICãO E TRANSGRESSãO_______________________________110
Elair Carvalho - Celiomar Porfírio Ramos  



-  12  -

C a p í t u l o  1

INDICAÇÕES CÊNICAS COMO RECURSO  
NARRATIVO: UMA ANÁLISE DE A MULHER 
SEM PECADO, DE NELSON RODRIGUES

Claudiomar Pedro da Silva

A peça teatral é, antes de tudo, um texto cênico e, por isso, lite-
ratura. No caso deste artigo, a proposta é uma análise sobre o 
texto cênico, sem alcançar o nível de espetáculo, de modo que 

não se poderá analisar a interpretação, mas os elementos da enuncia-
ção dramática, sobretudo as didascálias. O texto dramático traz, no seu 
bojo, diversos elementos que estão vinculados à linguagem teatral, pois 
a construção da personagem, tempo e espaço estão configurados nos 
patamares próprios do gênero. Segundo Artaud (1987, p. 152), as pala-
vras se originam nas ações e relações humanas, “isto é, se as palavras 
ao invés de serem consideradas apenas pelo que dizem gramaticalmente 
falando forem ouvidas sob seu ângulo sonoro”.

Nessa perspectiva, tanto a ficção narrativa quanto a ficção teatral 
contam uma história, porém é latente a distinção entre ação narrativa e 
ação teatral. Na narrativa, a apreensão do enredo se dá de forma abran-
gente, o narrador pode apresentar vários episódios, diferentes perso-
nagens e lugares, o tempo pode ser indeterminado, pode-se retroceder, 
utilizando-se de flashback, pode-se detalhar cenas das mais diferentes 
possibilidades. Na ação teatral, o conflito dramático, que “resulta de 
forças antagônicas do drama. Ele acirra os ânimos entre duas ou mais 
personagens, entre duas visões de mundo ou entre posturas ante uma 
mesma situação” (PAVIS, 2015, p. 67). 

Walter Benjamin, no ensaio O narrador, afirma que essa catego-
ria não está de fato presente entre nós, pois ele representa algo distante 
e que se distancia ainda mais. Para o autor descrever o narrador não 
significa trazê-lo mais perto de nós e sim aumentar a distância que nos 
separa dele. O narrador pretende nos mostrar que formamos uma rede 
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e temos histórias familiares, socioculturais, afetivas, fantasias e da me-
mória revividas a todo instante nas narrativas. 

A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio 
de artesão - no campo, no mar e na cidade -, é ela própria, 
num certo sentido, uma forma artesanal de comunicação. 
Ela não está interessada em transmitir o “puro em i” da 
coisa narrada como uma informação ou um relatório. Ela 
mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida 
retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a marca do 
narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso. Os 
narradores gostam de começar sua história com uma des-
crição das circunstâncias em que foram informados dos 
fatos vão contar a seguir (BENJAMIN, 1985, p. 205, gri-
fo do autor).

Ao descrever o trabalho do narrador e a sua ligação com o ofício 
manual, o autor nos remete a uma reflexão acerca dos indícios da evo-
lução que poderia culminar na morte da narrativa, com o surgimento do 
romance na era moderna. 

O texto teatral dispensa o narrador, as personagens se fazem pre-
sentes por meio de um diálogo direto. Ao serem criadas na peça, pelo 
dramaturgo, as personagens são capazes de sustentar a ficção dramáti-
ca e constituir o enredo, pois seus diálogos e atitudes contribuem para 
a estruturação do texto. As personagens no teatro constituem um dos 
elementos mais significativo, já que é com elas que a ficção torna-se 
patente; e também é por meio delas que surgem as possibilidades de 
imaginação que se cristalizam em ações nas peças. “O personagem é 
um determinante da ação, que é, portanto, um resultado de sua existên-
cia e da forma como se apresenta” (PALLOTTINI, 1989, p. 11).

Anatol Rosenfeld (2005) afirma que é com a personagem que 
a ficção se torna patente, pois é com ela que a camada imaginária se 
adensa e cristaliza. “a personagem de um romance (e ainda mais de 
um poema ou de uma peça teatral) é sempre uma configuração esque-
mática, tanto no sentido físico como psíquico” (ROSENFELD, 2005,  
p. 33, grifo do autor). As variadas possibilidades de leitura convidam o 
interlocutor para preencher as inúmeras lacunas e indeterminações de 
um texto dramático. Mas esse contorno imaginado no ato de leitura da 
peça possui marcas deixadas previamente pelo dramaturgo.
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Diante disso, surge um questionamento: afinal, o que se pode en-
tender por teatro? Para responder, precisamos, antes de qualquer situação, 
considerar que o teatro é uma arte e, por sinal, uma arte que está associada 
à história da humanidade. Percebe-se sua relevância desde a Antiguida-
de Clássica, perpassando os períodos históricos das grandes descobertas, 
inclusive como uma ferramenta utilizada pelos governantes e pela igreja. 
E, mesmo com o advento das tecnologias, o teatro vem sendo um forte 
elemento cultural das sociedades e continua causando encantamento.

A palavra teatro tem origem grega theatron que significa o local 
de onde o público olha uma ação que lhe é apresentada num outro lugar. 
Vale lembrar que durante muito tempo, na língua clássica dos séculos 
XVII e XVIII, o termo teatro também denomina a cena propriamen-
te dita. Contudo, por uma translação metonímica, surge à arte teatral,  
o gênero dramático. Em francês e em português, o termo teatro guardou 
a ideia de uma arte visual, enquanto nenhum substantivo tomou o sen-
tido do conceito do texto.

Procurando apontar algumas respostas a este questionamento, 
Heliodora (2008) diz que teatro pode ser de um lado uma atividade, 
uma forma de arte, na qual as pessoas representam um acontecimento 
vivido por personagens fictícios, por outro, também pode ser o lugar 
onde essa atividade acontece. Mas, como que em uma folha de papel, 
um lado reclama o outro, nesta arte uma parte reclama a outra. No en-
tanto, como é uma arte representada, implica afirmar que há algo que 
vem antes da encenação. Certamente é o texto, que necessariamente 
precisa ser produzido por alguém. Quando da produção de um texto 
cênico, o autor preocupa-se com a representação de sua produção e 
também com a interpretação e compreensão do público. 

Augusto Boal (2005) diz que teatro é ação e para que o conflito 
dramático seja caracterizado é necessário que os diferentes quereres 
dos mais diferentes personagens entrem em choque. Os conflitos não se 
resolvem, nem se dissolvem em cena, eles são acirrados. O espetáculo 
termina sempre inacabado: “O espetáculo é o início de uma transfor-
mação social necessária e não um momento de equilíbrio e repouso. 
O fim é o começo!” (BOAL, 2005, p.19, grifo do autor). Boal também 
nos induz a pensar acerca do que é para Aristóteles, em sua definição a 
Tragédia é a imitação das ações da alma racional do homem, as paixões 
desse homem transformadas em hábitos, em busca da felicidade, que 
consiste no comportamento virtuoso.
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Dentro do universo teatral, o uso da palavra drama é demasia-
damente relativo, uma vez que tanto pode significar o gênero, quan-
to o próprio conflito da ação cênica. De origem grega, o termo drama 
significa ação. Na Grécia do século V a.C., surgem com seus conflitos 
as personagens autonarrativas e com diálogos de atitude. Aristóteles já 
classificava o drama como uma categoria literária, ao lado do lírico e do 
épico. A saber, podemos citar como exemplo, as tragédias gregas, que 
ainda hoje demonstram sua dramaticidade e sobreposição de conflitos. 

O marco do teatro na Idade Média foi o drama litúrgico, apre-
sentado como parte dos serviços religiosos para divulgar a moralidade 
e os mistérios da religião dominante. Mas, nesse período, os menestréis 
também desenvolveram espetáculos constituídos de muita ação dramá-
tica, arte de múltiplas habilidades.

De um modo geral e, principalmente, para o público não-espe-
cializado no Brasil, o termo drama significa o gênero que se opõe a 
comédia. Já na corrente americana adotada pela dramaturgia brasileira, 
drama é imediatamente associado ao drama psicológico. Por isso, que 
drama e teatro são constantemente utilizados com o mesmo sentido na 
língua portuguesa.

Szondi (2001, p. 26) conceitua drama a partir de um ponto de 
vista terminológico. Sendo um conceito histórico, ele representa um 
fenômeno da história literária: 

o drama, tal como se desenvolveu na Inglaterra elisabeta-
na e sobretudo na França do século XVII, sobrevivendo 
no classicismo alemão. Ao colocar em evidência o que 
“precipitou” na forma dramática como enunciado sobre a 
existência humana, ela faz de um fenômeno da história li-
terária um documento da história da humanidade. Deve-se 
mostrar as exigências técnicas do drama como reflexo de 
exigências existenciais, e a totalidade que ele projeta não é 
de essência sistemática mas filosófico-histórica. A história 
foi banida para os hiatos entre as formas poéticas, e unica-
mente a reflexão sobre a história é capaz de lançar pontes 
sobre eles. (Grifo do autor).

De acordo com o conceito de Szondi, o drama não tem vínculos 
históricos somente em seu conteúdo, tem também em sua origem. Con-
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sidera também que a forma de uma obra de arte é algo inquestionável 
e que geralmente o conteúdo de uma peça só pode ser obtido em uma 
época se considerar o contexto sincrônico. Para ele, esse conceito de 
drama compreendido como o momento de um questionamento sobre a 
possibilidade do drama moderno, designa-lhe apenas uma determinada 
forma de poesia teatral.

O drama dito moderno surgiu no Renascimento, representando a 
ousadia do homem de voltar a si depois da visão do mundo medieval, 
construindo obras intersubjetivas, pois “a realidade da obra na qual quis 
determinar e espelhar” (SZONDI, 2001, p. 29).

Os elementos teatrais constituem uma diversidade tamanha;  
a exemplo disso, pode-se lembrar a polêmica criada com os amantes 
do texto e amadores do espetáculo. Todavia, é valido afirmar que esta 
oposição ideológica é de natureza da cultura ocidental, pois tende ao 
dar mais importância ao texto e a sucessão do discurso. Na medida em 
que o texto e literatura são tidos quase sempre como sendo gêneros no-
bres, passam a ter para si a vantagem de uma conservação pura para as 
gerações futuras, pelo menos é o que se considera. 

Diante disso, podemos perceber que não há uma oposição irre-
mediável e absoluta entre teatro puro e literário, mas sim uma oposição 
dialética entre o autor e seu texto. E quando da teatralização do texto 
que envolve a montagem do espetáculo e a interpretação cênica, utili-
zando cenas e atores para construir situações, eis que outro elemento 
muito importante do teatro impera: a figura do encenador, que é o res-
ponsável pela visualização cênica do texto. 

Mediando estas ideias, o texto é o ponto de intersecção entre o 
conteúdo expresso e a preocupação do autor que procura comunicar 
alguma temática da vida sob seu ponto de vista. O mesmo caráter pode 
ser demonstrado em relação ao espectador do drama, uma vez que o 
discurso está carregado de ideologias, mas as falas das personagens não 
é uma alocução dirigida diretamente ao público. Bem pelo contrário,  
o público assiste à conversa dramática paralisado, de braços cruzados, 
calado e com a impressão de que o que ele está vendo constitui-se em 
um segundo mundo. Mas, “sua passividade total tem [...] de converter-
-se em uma atividade irracional: o espectador era e é arrancado para o 
jogo dramático, torna-se o próprio falante (pela boca de todas as perso-
nagens, bem entendido)” (SZONDI, 2001, p. 31, grifo do autor). A rela-
ção estabelecida entre o drama e o espectador não sofre interferência, já 
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que não há invasão por parte do espectador no drama, nem interpelação 
do espectador pelo espetáculo.

O espetáculo é uma interpretação do texto, um produto ressigni-
ficado. Essa situação pode implicar em tensão entre o grupo de encena-
dores e o autor. 

Os textos dramáticos são criações inventadas e representadas ao 
longo dos séculos e retratam acontecimentos e temáticas como: o amor,  
o ódio, a guerra, a família, a felicidade, a reflexão ou a morte. Temáticas 
estas que tanto preocupam quanto divertem o ser humano. De acordo 
com Rosenfeld (2008), existem textos cênicos que não constam na his-
toriografia literária por sua insignificância estética, mas mesmo assim 
revelam-se bons para a representação teatral. E há outros textos que 
possuem um elevado nível literário que não possuem valor teatral, são 
os chamados dramas de leitura. Cada autor possui um estilo próprio de 
produzir drama. 

Com forma de escrita peculiar, o texto dramático se diferencia 
dos outros gêneros, já que apresentam diálogos entre as personagens, 
não só o que as personagens vão falar, mas também o modo como têm 
que falar. Assim, o texto deve conter informações relevantes sobre o 
cenário, o uso dos movimentos e gestos, a indumentária e a variação de 
estado de espírito da personagem, informações que são fornecidas pelo 
autor por meio das indicações cênicas. Dessa forma, 

o texto o evoca como instância complementar para a 
totalização de seus efeitos estéticos. Tal designação 
aponta especificamente para todas as informações que 
se inscrevem no conjunto escritural, incluindo-se aí o 
título e (quando há) a sugestão autoral de inserção da 
obra numa das espécies do gênero; a distribuição dos 
discursos pelos intérpretes e as didascálias ou rubricas 
destinadas à direção cênica. O adjetivo dramático ex-
plicita a abordagem do texto como objeto literário, pelo 
critério da análise das estratégias discursivo-poéticas 
que lhe conferem qualidades artísticas. (NUÑEZ, 1999, 
p. 71, grifo do autor).

O texto cênico é a base para a construção do espetáculo teatral, 
em todos os aspectos e conjecturas, uma vez que é por meio dele que, 
por exemplo, as personagens surgem e discursam, ocupando o lugar 
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de sujeitos na trama. Para Magaldi (2004), os diálogos de uma peça 
precisam ser únicos, para determinada situação que envolve uma 
ação, assim como deve harmonizar o conjunto de desempenho, até  
amarrar-lhe os gestos e movimentos, já que o poder da síntese capta o 
público pelo choque.

O teatro se caracteriza como uma narrativa dialogada, uma vez 
que o   “diálogo é o suporte do drama. Da possibilidade do diálogo de-
pende a possibilidade do drama” (SZONDI, 2001, p. 34). Sendo assim, 
o diálogo sempre guarda um conflito que se manifesta em uma trama ou 
enredo com início, meio e fim. Desse modo, os textos cênicos ostentam 
elevada taxa de literalidade. No texto cênico, a linguagem é empregada 
segundo os padrões literários, e não poderia ser diferente, já que o texto 
dramático se alimenta da linguagem literária. E lembrando o que nos 
afirma Barthes (2007, p. 43) “o teatro é um ato total”.

Ao analisar um texto cênico temos que pensar que há um texto 
principal, o ficcional e um texto secundário, o das indicações cênicas. 
Um texto complementa o outro para que o leitor possa compreender a 
peça. As indicações cênicas ou rubricas se constituem como um ele-
mento de sustentação da montagem, também denominadas de didas-
cálias, que são instruções dadas pelo autor da peça a seus atores (tea-
tro grego, por exemplo) para interpretar o texto dramático. Contudo,  
“O termo indicação cênica ou rubrica, mais frequente atualmente, pa-
rece mais adequado para descrever o papel metalinguístico deste texto 
secundário” (PAVIS, 2015, p. 96, grifo do autor). 

Na Idade Média, as marcações cênicas estavam presentes em pe-
ças religiosas com a função de detalhar a simbologia dos rituais. As 
didascálias passaram a ter função prática, como recurso para montagem 
da peça, com informações diretas que envolvem as ações das perso-
nagens, o cenário e as indumentárias. A didascália ganhou um espaço 
definitivo, como parte integrante do texto dramático no século XIX e 
com o surgimento de teorias no século XX. Nesse contexto, até a me-
tade do século XXl, as indicações cênicas ocupam um lugar marginal 
dos textos cênicos (nas edições impressas), mas ganham mais destaque 
a partir das práticas de Beckett que toma as indicações cênicas como 
parte constituinte e até mesmo fundamental da peça.

A rubrica é dotada de potencialidade literária e seria incorreto 
reduzi-las a meros suportes da ficção. Há de ser reconhecida a dimen-
são de uma narrativa relativa ao cênico, que se constitui em uma esfera 
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independente. “As rubricas, enfim, projetarão um antes ou um depois, 
um além ou um aquém, oferecendo uma possibilidade de se ler o cênico 
no literário” (RAMOS, 2001, p. 21).

Nesse sentido, as indicações cênicas subsidiam a ficção teatral, 
uma vez que propicia suporte para as coordenadas espaço-temporais, 
com informações acerca das personagens e à ambientação dramática.  
A indicação cênica não é um texto autônomo é um texto de apoio para os 
diálogos, sem embargo há privilégio ao texto principal. A saber, estes ele-
mentos cênicos são tão precisos que clamam uma voz narrativa. Logo, as 
indicações cênicas se constituem como elementos narrativos, pois intro-
duzem ou dão suporte para as falas, são destinadas a “esclarecer ao leitor 
a compreensão ou modo de apresentação da peça. Por exemplo: nome 
das personagens, indicações das entradas e saídas, descrição dos lugares, 
anotações para a interpretação etc.” (PAVIS, 2015, p. 206).

No teatro, o narrador se manifesta por intermédio da “voz off” 
ou se concretiza numa personagem situada mais ou menos à margem da 
ação. A partir do momento que as personagens assumem papeis indivi-
duais e se naturaliza, é necessária revelar seus dados. 

Nelson Rodrigues utiliza das indicações cênicas em A mulher 
sem pecado com relativa abundância sempre entre parênteses e com 
fonte em itálico, para dar destaque, demarcado após o nome da perso-
nagem que está envolvida na ação, entrementes as falas e no início de 
cada um dos três atos que constitui a peça. 

A mulher sem pecado é a peça inaugural de Nelson Rodrigues, 
foi escrita em 1941 e encenada em de dezembro de 1942, no Teatro Car-
los Gomes do Rio de Janeiro. Estruturada em três atos, a peça apresenta 
a audácia psicológica do protagonista Olegário, um homem paralítico, 
com boas condições financeiras, que atua sob pressão e fica próximo 
a romper a fronteira do consciente. A ambiguidade das personagens 
provocada pela constante dúvida e desconfiança de Olegário quanto a 
fidelidade de sua esposa Lídia, mergulhado na loucura que ele mesmo 
teceu e o desejo por um amor ideal o faz querer sempre mais e quanto 
mais o quer, mais dependente e inseguro ele fica, mas esse amor ideal 
não existe. O autor envolve a peça com uma temática corriqueira como 
o adultério, contudo esconde elementos que envolvem a trama apresen-
tando a transgressão de Lídia, uma mulher sem pecados. 

As ações na trama centram nas atitudes obsessivas de Olegário, 
que tem os serviçais da casa, empregada Inézia e o motorista Umber-
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to, a serviço de sua obsessão e na passividade de Lídia. O protagonista 
fica durante sete meses se passando por paralítico, em uma cadeira de 
rodas, com o objetivo de testar a fidelidade da esposa. O desequilíbrio 
de Olegário durante a trama aumenta gradativamente a porção de ciú-
me que sente da bela esposa, que tem origem humilde e tem a mãe e o 
irmão que moram na mesma casa.  O seio familiar se constitui em um 
lugar de constantes tensões, à medida que o protagonista propõe uma 
investigação da fidelidade de sua amada. Lídia casou com um homem 
de condição superior a sua e até a “paralisia” o marido a tratava como 
esposa. Já para Olegário, a esposa tem um limite, esse limite só pode 
ser ultrapassado com a amante. Lídia é constantemente humilhada, 
o esposo reitera que a tirou da Aldeia Campista e que sua família 
dependia financeiramente dele, o provedor. Porém com o desejo de li-
berdade do círculo opressor do casamento e a busca pela plenitude faz 
com que Lídia fuja com Umberto, o homem mais ousado que estava 
no convívio cotidiano.

As indicações cênicas iniciais da peça surgem logo depois da 
exposição do programa de estreia tendo como finalidade apresentar as 
personagens, a especificação a que pertencem à ação interpretada e as 
relações estabelecidas entre elas. Vejamos:

OLEGÁRIO (paralítico e marido de Lídia)
INÉZIA (criada)
D. ANINHA (doida pacífica, mãe de Olegário)
UMBERTO (chofer)
VOZ INTERIOR (Olegário)
LÍDIA (esposa de Olegário)
JOEL (empregado de Olegário)
MAURÍCIO (irmão de criação de Lídia)
D. MÁRCIA (ex-lavadeira e mãe de Lídia)
MENINA (Lídia aos dez anos)
MULHER (primeira esposa de Olegário, já falecida) 
(RODRIGUES, 1981, p. 43)

As rubricas iniciais ainda nos apresentam o gênero “Drama em 
três atos” (RODRIGUES, 1981, p. 41), o tempo da ação e nos refe-
rência acerca do lugar da ação, que no caso é “Época: ATUALIDA-
DE” (RODRIGUES, 1981, p. 42). Na sequência o autor apresenta 
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uma indicação cênica que marca a ambientação dramática balizando 
o espaço cênico da peça:

(Cenário com um fundo de cortinas cinzentas. Uma es-
cada. Mobiliário escasso e sóbrio. O Dr. Olegário – um 
paralítico recente e grisalho – está na sua cadeira de ro-
das. Impulsiona a cadeira de um extremo a outro do pal-
co, e vice-versa. Excitação contínua. Num canto da cena,  
D. Aninha, de preto, sentada numa poltrona, está per-
petuamente enrolando um paninho. D. Aninha, mãe do  
Dr. Olegário, é uma doida pacífica. Luz em penumbra. 
Sentada num degrau da escada, está uma menina de 
dez anos, com um vestido curto, bem acima do joelho,  
e sempre com as mãos cruzadas sobre o sexo. Luz ver-
tical sobre a criança. Esta é uma figura que só existe na 
imaginação doentia do paralítico. No decorrer dos três 
atos, ela aparece nos grandes momentos de crise.). (RO-
DRIGUES, 1981, p. 43, grifo do autor).

Nessa indicação cênica, Nelson Rodrigues propicia ao leitor in-
formações necessárias para a compreensão da peça e alguns elementos 
do cenário e seu posicionamento no palco, a caracterização de alguns 
dos personagens e como agem na ação, bem como técnicas de ilumina-
ção e informações sobre a trama. 

As indicações cênicas intermediárias apresentam diferentes faces 
com a intencionalidade de delimitar o universo do texto cênico. Para 
melhor explicitar as potencialidades das rubricas apresentadas na peça 
A mulher sem pecado, analisamos as ocorrências e as classificamos em 
grupos, apresentaremos os que são mais reiterados pelo dramaturgo. 
Ganham destaques as indicações cênicas que envolvem as personagens, 
com sua caracterização, seus movimentos entre outros dados apresenta-
dos pelo dramaturgo que indicam gestos, tom e voz:

OLEGÁRIO – Inézia! Inézia!
INÉZIA  (a criada, entrando) – Pronto, doutor.
OLEGÁRIO (parando a cadeira no meio do palco) – En-
tão? O que há? 
INÉZIA – Nada, doutor, nada de novo. Quer dizer...



-  22  -

OLEGÁRIO (impaciente) – Quer dizer o quê? Alguém 
telefonou para minha mulher? 
[...]
OLEGÁRIO (curioso) – Um telegrama. Deixe ver.
INÉZIA (entregando o telegrama) – Se D. Lídia souber!...
OLEGÁRIO (abre o telegrama e o lê com certa ansieda-
de. Ainda olhos fitos no papel) – Souber, como? Só se você 
disser. Você ou Umberto. Mas não caia nessa asneira!
INÉZIA (com precipitação) – Deus me livre! Eu não! 
(noutro tom) Mas, às vezes fico assim...
(RODRIGUES, 1981, p. 45, grifo do autor, destaque nosso).

Nota-se que as indicações cênicas de Nelson Rodrigues apresen-
tam participação direta na construção de sentido e na constituição dos 
conflitos que envolvem as personagens e a caracterização da identidade 
como o faz com Inézia, bem como as entradas e saídas das personagens.

Nelson cria também indicações cênicas que demonstram a at-
mosfera da cena em questão. Vejamos o primeiro diálogo entre Olegá-
rio e a esposa Lídia, na passagem o protagonista flutua entre a realidade 
e a imaginação, diante de acusações acerca da infidelidade da esposa: 

OLEGÁRIO (com irritação) – E no mínimo esse cava-
lheiro vai-se instalar aqui!
LÍDIA – Já começou você outra vez!
OLEGÁRIO (incisivo) – Outra vez, sim! (patético) Que 
posso fazer senão começar sempre?
LÍDIA – Mas que foi que eu fiz, meu Deus? Aponte uma 
coisa qualquer, ao menos isso. (enérgica) Você não tem 
nada, nada, contra mim. Você não vê que isso até fica feio 
pra você – feio?
OLEGÁRIO (irritado) – “Feio”! O que é que é “feio”? 
Como é imbecil a gente dizer “fica feio”!
LÍDIA (desafiante) – Então acuse. Pronto! Acuse! Acuse, 
mas não me faça sofrer à toa! Você não me acusa porque 
não pode. Minha vida não tem mistérios. Todo mundo 
sabe o que eu faço. 
OLEGÁRIO – Você me desafia, hem?
LÍDIA (enérgica) – Desafio, sim!
(RODRIGUES, 1981, p. 55, grifo do autor, destaque nosso).
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O clima representado no trecho está demarcado pelas indicações 
cênicas que fornecem ao leitor dados de como as personagens agem 
no enredo da peça. O protagonista está envolto por insinuações sobre a 
infidelidade de Lídia e o cotidiano do casamento. As falas de Olegário 
são autoritárias e estabelecem uma relação de obediência da esposa.  
A relação conjugal do casal se encontra em estado de desagregação. As 
rubricas fornecem ao leitor a percepção da obsessão de Olegário com 
a infidelidade da esposa, esse mal alimenta a traição da mulher em sua 
mente insana.

A partir da análise investigativa da peça A mulher sem pecado, 
percebe-se como as indicações cênicas contribuem para o leitor compre-
ender a história contada. Pois, há uma contradição desde o título que já 
de início nos apresenta dois termos “mulher” e “pecado” que tem um sig-
nificado referenciado nos padrões morais da década de 1940, vê-se que 
não há mulher sem pecado, uma vez que Lídia sente-se delicadamente 
envolvida na atmosfera de corrupção que está envolvida no âmbito fami-
liar. As indicações cênicas presentes no primeiro diálogo do terceiro ato 
entre Lídia e Umberto permite perceber que ela está fascinada:

(Os dois continuam quase boca com boca)
LÍDIA – Às vezes, eu penso que se você me encontrasse 
sozinha num lugar deserto, eu talvez não tivesse tempo 
de gritar. E você...
UMBERTO – Matar você, sem motivo?
LÍDIA – Com motivo ou sem motivo, não sei. Por amor, 
por ciúmes – para que eu não fosse mais de ninguém.
UMBERTO (baixo) – Gosta de mim?
LÍDIA (baixo e maravilhada) – Não sei, não sei!
(RODRIGUES, 1981, p. 91, grifo nosso, destaque do autor).

Na continuidade do diálogo outra indicação cênica “LÍDIA (com 
volúpia e dor)” (RODRIGUES, 1981, p. 92) aponta que é com volúpia 
que Lídia escuta no ouvido o palavrão proferido por Umberto o que a 
encanta e a leva a romper a vida fina e elegante, com seus luxos com 
cabelereiros, modistas, joias, roupas e todo conforto que a condição de 
casada lhe propiciava. O desejo da personagem a faz romper a condição 
de passiva e subserviente ao marido para uma condição de libertação 
e abandono das amarras de seu casamento. Pode-se pensar que o autor 
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faz provocação ao leitor com pistas falsas, ao anunciar a história de uma 
mulher e as ações girarem em torno de Olegário e não da mulher “sem 
pecado”, Lídia. 

As ações iniciais da peça apresentam o protagonista em uma 
cadeira de rodas, fingindo-se de paralítico para testar a fidelidade da 
esposa. A partir desse percurso, as ações da trama giram em torno de 
Olegário. Suas ações o levam à ruina com a traição da mulher e na 
última indicação cênica “(Olegário aproxima-se de D. Aninha. Esta 
continua, na sua atitude, enrolando o eterno paninho. Olegário en-
costa o revólver na fronte)” (RODRIGUES, 1981, p. 103, grifo do 
autor). Nelson nos dá uma pista do fim trágico da peça, com o possível 
suicídio do marido traído. “A rubrica final determina que Olegário en-
coste o revólver na fronte. Presumivelmente, vai suicidar-se” (FRA-
GA, 1998, p. 51).

Quando se trata do texto cênico, lembremos que “a função nar-
rativa subsiste nas marcações cênicas” (ROSENFELD,1985, p.174). As 
indicações cênicas, ora descrevendo, narrando ou indicando aspectos das 
personagens, contribuem para que seja possível ao leitor acompanhar a 
narrativa da peça, ao estabelecer um diálogo com o texto principal. 
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C a p í t u l o  2

A ESCRITA DA VIDA NA CONSTRUÇÃO 
DA PRÁTICA DOCENTE

Weslley Alves Siqueira1 
Amanda Prisilina de Araújo2

Luka Faccini Zanon3 

Notas sobre escrita da experiência docente
Biografia – Histórico escolar de notas, conceitos e dis-
ciplinas cursadas; punições e toda sorte de ocorrências 
disciplinares; encaminhamentos realizados; registros de 
atendimentos clínicos e pedagógicos; relatos de entrevis-
tas com professores, pais e responsáveis.
(CORAZZA; AQUINO, 2011, p. 37)

E quando pensamos a escrita de vida associada à construção da 
prática docente? Trazemos neste texto algumas concepções e 
olhares sobre os processos que envolvem a prática docente a par-

tir do ideário de que todo texto é, em última instância, autobiográfico.

PROVOCAÇÕES INICIAIS

“Abraçar (causas) – Professor que tem dificuldade para abraçar 
outrem”. (CORAZZA; AQUINO, 2011, p. 19). Dos dicionários que 
mais uso, está o “Dicionário das ideias feitas em educação”. O motivo 
é simples: ele me provoca. Há um tempo venho orientando jovens estu-

1  Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), nas disciplinas de Língua Portuguesa e Língua Inglesa.

2 Estudante de Bacharelado em Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Foi 
bolsista do Programa Institucional de Iniciação Científica do IFMT (PROIC/IFMT) 2014-2016.

3 Estudante do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva. É 
voluntário no Programa Institucional de Iniciação Científica do IFMT (PROIC/IFMT) 2018-2020.
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dantes de Ensino Médio em projetos de pesquisa que tomam a reflexão 
sobre vida e trajetórias enquanto objeto de estudo. Nosso lócus tem 
sido a escola. Sou professor e escrevo este artigo com orientandos a 
partir de trabalhos de orientação científica realizados com adolescentes. 
“Escrevemos em bando” (COSTA; COSTA, 2009) Que se margeiem e 
se pluralizem as vozes!

O nosso trabalho se alinha às pesquisas que tratam da episte-
mologia da prática docente e tomam o exercício da docência, em es-
pecífico a reflexão sobre a docência, enquanto ponto de partida para 
compreensão dos espaços e práticas escolares. Acreditamos, a partir de 
Nietzsche e seus leitores, que vida e obra são indissociáveis. De modo 
a pensar que todo gesto, toda obra, exigirá por si um signatário, um 
nome. Em outras palavras, não acreditamos que possa ser possível falar 
da escola sem falar sobre os seus agentes.

RESSONâNCIAS

É importante que se diga o nome e é de Nietzsche essa proposi-
ção. Presente no prólogo de “Ecce homo: como alguém se torna o que 
é”, a assertiva “parece-me indispensável dizer quem sou” se apresenta 
a este trabalho enquanto conceito fundante e mote para o ensaio e fabu-
lações aqui trazidos.

O primeiro a ser apresentado é Weslley Alves Siqueira, e mais do 
que dizer da minha formação, é preciso dizer que ao longo dos anos, 
acabei me tornando um bom ouvinte, principalmente, de narrativas de 
vida. São elas que têm me mostrado como os caminhos e percursos pelos 
quais passamos são definidores de nossas ações, escolhas e renúncias. 
Falo de acertos e erros, e, principalmente, da reflexão. Um movimento 
que aposta na possibilidade da escuta da vida que está presente no texto; 
vida e vivências que na escrita são materializadas. Falo, por exemplo, 
de Vânia Cristina Marques de Arruda Marcondes, professora de Língua 
Inglesa, à época do relato abaixo professora do Centro Municipal de En-
sino de Barra do Garças, que inicia a sua trajetória docente no final de 
2009, ainda em seu terceiro ano do curso de Letras, e que, ao relatar sua 
experiência docente junto às turmas de Ensino Fundamental em escolas 
barra-garcenses, nos ajuda a compreender esse fenômeno:

Já nos 9º anos, tive uma das experiências mais significa-
tivas: a turma produziu um seminário sobre literatura in-
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glesa, com trecho da obra de Charles Dickens, A Tale of 
Two Cities, 1859. Fizemos a tradução daquele trecho onde 
havia o enunciado: it was the spring of hope, it was the 
winter of despair. Perguntei para a turma por que a prima-
vera era a esperança e o inverno, desespero. Eles ficaram 
pensativos, então, reformulei a pergunta: Para vocês, o que 
vem à mente, quando pensam na palavra “inverno”? As 
respostas foram incríveis: caju, praia, sol, festival, rio, an-
imação, areia, biquíni, comidas gostosas, música, dança... 
– a lista foi grande! Daquele dia em diante, comecei a me 
situar na “região”. Estou lecionando no planeta Araguaia, 
onde o inverno é verão, pensei. (MARCONDES, no prelo)

Experiências como essas nos mostram o gesto docente enquan-
to obra de arte que é construída ao longo de nosso percurso. A essas 
narrativas e experiências que comecei a aproximar meus orientandos.  
São eles: Amanda Prisilina de Araújo e Luka Faccini Zanon. Ao longo 
dos últimos anos, aprendemos a conversar, ouvir... e, principalmente, 
a dar novos sentidos às experiências que vivenciamos todos os dias 
nos corredores e salas de aulas de nossa instituição. Amanda Prisilina 
de Araújo tomará a escuta de vida enquanto atividade profissional na 
Psicologia. Luka Faccini Zanon fará da linguagem e o seu processo de 
ensino o alvo de estudos futuros.

ASPECTOS METODOLóGICOS, NÃO LINEARIDADE,
ASPECTOS TEóRICO-CONCEITUAIS

A escrita da vida

Estudiosos apontam que ainda são poucos os investimentos 
que se debruçam sobre o conceito de biografia (VILAS BOAS, 2008; 
COSTA, 2011) Os estudos que acabam tangendo à temática geralmen-
te a discutem de modo secundário ou apenas como base para a com-
preensão de outros fenômenos. Para Vilas Boas (2008, p. 19), “uma 
história da biografia também está para ser contada”. Uma possível 
explicação a essa não investidura, está na compreensão de que sua 
composição é delicada e que diferentes universos se fazem presentes. 
Soma-se a essa explicação, o fato de a literatura enxergar aproxima-
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ção de seus textos ao conceito como ato de menor importância (COS-
TA, 2011). Ainda para o autor, tratar da biografia é situar-se em um 
“limbo epistemológico4”. 

Numa miscelânea conceitual, são várias as definições que o ter-
mo biografia receberá. Teóricos do campo de estudo a definem enquan-
to: enumeração cronológica de acontecimentos ou informações históri-
cas sobre o biografado (VIANA FILHO, 1945); parâmetros estruturais 
para a escrita de vidas, como reprodução de modelos, atenção aos es-
tilos de época a respeito de classe e gênero, busca pela ascendência, 
ordenamento, busca de elementos que auxiliem na veracidade, entre 
outros (DENZIN, 1989); e, reproduções de padrões literários (COLE; 
KNOWLES, 2001).  Característica comum às definições, prevalecerá a 
atenção de suas preocupações no que diz respeito à autenticidade, vera-
cidade e características da época em relação aos fatos narrados, deixan-
do de lado o estilo. Segundo Viana Filho apud Vilas Boas (2008, p. 20): 

[...] chama-se romanceada, moderna, literária ou históri-
ca, a biografia – e isto se nos afigura essencial – terá de 
subordinar-se às limitações impostas por aquelas caracte-
rísticas de submissão à verdade, à exatidão, ao sentimen-
to de justiça, que lhe são inerentes, sob pena de deixar de 
ser biografia. 

É notável nas produções bibliográficas a limitação no que tange ao 
aspecto filosófico. As obras têm apresentado caráter superficial quando 
concentram o seu foco apenas na visão da experiência humana, tomando 
a reprodução e ou reescrita de acontecimentos e teoria, em sua essência, 
em detrimento ao aspecto mais importante do texto, a vida que perpassa 
nos escritos. Na contemporaneidade, é adicionado às características da 
biografia o aspecto estilístico. Nesta última acepção tomada pelo nosso 
trabalho, produções biográficas são, acima de tudo, experiências narradas 
“com arte por outra pessoa” (VILAS BOAS, 2008, p. 22) Vida e arte 
tornam-se nesse empreendimento sinônimos.

4  O autor busca em “PENA, Felipe. Teoria da biografia sem fim. Rio de Janeiro: Mauad, 
2004.” a definição de limbo epistemológico.  
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A IRRECUSÁVEL bUSCA DE SENTIDO

O texto “à guisa de um prefácio” é um dos textos-capítulo que 
compõem a obra “A irrecusável busca de sentido”, de Scarlett Marton 
(2004), de onde é retirada algumas das ideias aqui ensaiadas. Nesse,  
a autora inicia o pensamento com dois questionamentos sobre como se-
ria a escrita de um prefácio de uma obra cujo tema é a própria vida. São 
eles: “como prefaciar uma autobiografia intelectual?” e “como apresentar 
uma reflexão sobre a própria obra de vida?” (MARTON, 2004, p. 9).  
O cenário que ornamenta a produção é a apresentação de um memo-
rial que se comporta como uma das exigências à aplicação ao posto de 
Professor Titular, usualmente o último nível nas carreiras docentes nas 
instituições de ensino superior, no caso em específico, no Departamento 
de Filosofia da USP. A docente aponta que para tais empreitadas outra 
pessoa não as poderia fazer, contudo, também não haveria razão em se 
atribuir o trabalho. O primeiro empreendimento, porque não se pode dar 
a alguém a reflexão sobre um caminho que é só nosso; o segundo, por 
ter de se “conversar sobre assuntos por demais conhecidos” (MARTON, 
2004, p. 9). E explicita, em seguida, o objetivo de seu texto: tratar da 
origem do livro e, ao explicitá-lo, entende que o seu livro se apresenta 
enquanto balanço reflexivo sobre si, para além da exigência acadêmica. 
Nas palavras da autora, “um ajuste de contas – antes de mais nada, comi-
go mesma” (MARTON, 2004, p. 10).

Ao escrever sua autobiografia intelectual, tendo a própria vida 
enquanto questão de investigação, percebe que o que procurava co-
nhecer era na verdade a si mesma. E, ao se debruçar sobre o assunto, 
descobre a impossibilidade de sobre ele dizer algo. Afinal, conhecer 
a si mesma se tornou tão intenso que não se pôde mais compreender 
o movimento enquanto objeto, já que este passava a ser parte de sua 
existência. Para Marton (2004), o seu percurso intelectual esteve ligado 
diretamente à questão de sua existência: a história que vive na USP;  
a construção de uma identidade filosófico-especulativa; e a compreen-
são da formação enquanto aprimoramento do espírito – “trabalho de 
ourivesaria” (MARTON, 2004, p. 10).

É neste movimento que passa a conceber o balanço reflexivo,  
a escrita de sua trajetória, enquanto processo formativo. Aprende com 
essa escrita que pensamento e vida são indissociáveis. Por andar juntos, 
pode-se compreender que, ao se escrever, somos postos a uma reflexão 
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sobre nossas experiências. A escrita torna-se, portanto, um trabalho de 
ressignificação. A professora se indaga como foi possível fazê-lo, pois 
sua inserção acadêmica foi um feito repleto de significados já que, na 
universidade, suas experiências institucionais eram compartilhadas de 
acordo com sua convivência lá, enchendo-a de comprometimento e, às 
vezes, de estranheza. E conclui o texto, afirmando que a escrita de seu 
balanço reflexivo se deu, basicamente, pela seguinte razão: “o memo-
rial acabou por assumir a forma de um depoimento e sobretudo a de um 
documento; de caráter confessional, evidenciou uma memória singular, 
índice de algo maior: história de uma geração e de uma instituição” 
(MARTON, 2004, p. 12).

OUVIR A bIOGRAFIA OU DA OTObIOGRAFIA

Há no escrito caminhos labirínticos a serem desbravados – vidas 
e vivências a serem auscultadas. Talvez a maior mudança de paradigma 
pelo qual passou a história das pesquisas em educação seja a compre-
ensão do autobiográfico como produtor de conhecimento qualificado. 
Superada essa incompreensão, como se obra e autor pudessem, de fato, 
serem distanciados, a otobiografia se apresenta como caminho possível 
nas veredas da auscultação.

Inaugurado por Monteiro (2004) em sua tese de doutoramento, 
intitulada “Quando a Pedagogia forma professores: uma investigação 
otobiográfica”, “a investigação otobiográfica se propõe a ouvir a vida 
implicada na formação, à medida que a produção escrita é formativa” 
(MONTEIRO, 2007, p. 473). O método, assim, abre possibilidades 
para o exame e/ou escuta do texto, buscando nele as vivências formati-
vas presentes. Monteiro (2010, p. 269) aponta que pretendeu “[...] ouvir 
as vivências presentes no texto, por julgar que a construção do espírito 
não vai além do que se vivência efetivamente [...]”. Ainda para o autor, 
“[...] a vida possui um estilo, e o estilo de escrita possui uma vida que o 
sustenta” (MONTEIRO, 2010, p. 270).

O método tem ponto inicial na leitura de Nietzsche feita por Der-
rida e é pautado numa compreensão nietzschiana da presença da vida 
na produção filosófica. Assim, se assume a compreensão de que o es-
crito é conteúdo autobiográfico e se parte dessa acepção para pensar a 
possibilidade da identificação das vivências que estão materializadas 
nos textos. Seguindo as indicações do filósofo, o método compreende 
que “em última instância, ninguém pode escutar mais das coisas, livros 
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incluídos, do que aquilo que já sabe. Não se tem ouvido para aquilo a 
que não se tem acesso a partir da experiência” (NIETZSCHE, 2008,  
p. 51). O que transposto para a nossa discussão, nos aproxima da ideia 
de que as nossas produções, em última instância, são reflexos de nossas 
vivências. Escrevemos, em última instância, sobre nós.  

CONVERSAÇÕES

Ao apostar neste movimento, cremos que a escrita pode se tor-
nar uma fonte incomensurável de possibilidades quando incitada. De 
modo a pensarmos que a prática docente deve ser demandante im-
perativa do processo de escrita, seja na elaboração dos planejamen-
tos diários, semanais, mensais e anuais ou nos memoriais e relatórios 
de reflexão sobre a prática docente. Para além do estabelecimento da 
conversa consigo, a escrita se torna desse modo potencializadora da 
formação docente, ao passo que nos permite nos enxergar parte do 
processo educativo ou mesmo sua efetivação. Um exercício simples, 
pegue o seu primeiro plano de aula e o compare com o último elabo-
rado. Acreditamos que seja possível nesse ato compreender como as 
experiências ao longo da vida puderam ser marcantes nas decisões e 
escolhas feitas para a sua atuação profissional hoje. É provável que 
apareçam nas últimas elaborações traços das últimas leituras, de cur-
sos e dos margeamentos ocorridos nesse período.

Em termos institucionais, quando aplicamos esse procedimen-
to ao fenômeno educacional - sala de aula e seus processos - temos a 
possibilidade de compreendê-lo pelo olhar e discurso daquele que per-
forma a ação, uma atitude crítico-reflexiva. Para Oliveira (2006, p. 51): 

A narrativa de si nos faz adentrar em territórios essen-
ciais, em representações, em significados construídos so-
bre várias dimensões da vida, sobre os trajetos, sobre os 
processos formativos, sobre a docência e, sobre as apren-
dizagens construídas a partir da experiência. Consequen-
temente, introduz o professor, a professora num processo 
de investigação/reflexão dos seus registros [...].

A narrativa se tornará, desse modo, um registro que elogia e 
homenageia as lutas ao longo desse caminho percorrido, que repara 
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injustiças, que fomenta mudanças e que contribui para a construção 
do saber docente.

CONSIDERAÇÕES
 
As sentimentais

Conversar consigo é um ato que exige coragem e, principalmen-
te, afeição a si (a sua história). É talvez uma das causas que a escola e 
seus agentes precisem abraçar. Afinal, as nossas afeições são uma das 
principais forças que movimentam o ambiente escolar.

[...] Cursar uma instituição de ensino não garante que se 
aprenda aquilo que é ensinado. Um livro pode ensinar mais 
que um professor. Mas sem professores milhões de livros 
seriam esquecidos. Os professores explicam e comentam 
os livros que amam. Ou os que com que são obrigados 
a trabalhar. Os alunos só aprendem quando contaminados 
pelas paixões dos professores. (ZORDAN, 2009, p. 57).

As da literatura

A atividade docente nos soa e lembra a cuidado. Cuidado como 
aquele percebido nas ações de Mary Sanchez - protagonista do texto 
“Um dia de trabalho”, ensaio que compõe a obra Ensaios de Truman 
Capote. Mary é diarista e se comunica com seus patrões apenas por 
bilhetes. Trabalha em 24 casas distintas, por volta de nove horas por 
dia. Seu cuidado é materializado por pedidos de bênçãos àqueles que 
cruzam, sem serem vistos, a sua vida. Cuidado que não está vinculado 
apenas à ação ou sua motivação, mas ao contexto na qual está inserida: 
na necessidade de se preocupar quando o zelo basta.

Mary: Algumas dessas pessoas não têm nenhum equipa-
mento. Por isso tenho de carregar tanta coisa. Deixo bilhe-
tes: providencie isso, providencie aquilo. Mas as pessoas 
esquecem. Parece que estão todos envolvidos com os pró-
prios problemas. Como esse sr. Trask, para onde vamos 
agora. Trabalho para ele há seis, sete meses, e ainda não o 
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vi. Mas ele bebe demais e a esposa deixou por isso, e ele 
tem dívidas em todos os lugares, e, sempre que atendo o 
telefone na casa dele, é alguém cobrando alguma conta. 
Mas agora cortaram o telefone. (CAPOTE, 2010, p. 472).

Movimento que não exige contrapartida e nem que o empenho 
alheio seja recíproco, apenas a certeza de que a partilha basta e é mais do 
que necessária, é prazer e motivo do viver. Mary tem suas inquietações, 
suas aflições, seus próprios problemas e, para ela, isso não parece bastar. 
A protagonista insiste em não esquecer. Insiste em insistir. Insiste no lem-
brar; na lembrança. Ela não esquece, talvez apenas se esqueça.

Mary: Senhor, em sua misericórdia. Por favor, Senhor, aju-
de o sr. Trask a parar de beber e recuperar seu emprego. 
Por favor, Senhor, não deixe a srta. Shaw se tornar uma 
rata de biblioteca e uma solteirona velha; ela precisa ter 
filhos. E, Deus, eu peço que se lembre de meus filhos e 
filha e de meus netos, de cada um e de todos. E por favor, 
não deixe a família do sr. Smith mandá-lo para aquela casa 
de repouso; ele não quer ir, chora o tempo todo... 
(Sua lista de nomes é mais numerosa que as contas de seu 
rosário e os pedidos por essas pessoas têm o brilho justo 
das velas no altar. Ela para e olha para mim.)
Mary: Está rezando?
TC: Sim.
Mary: Não consigo ouvi-lo.
TC: Estou rezando por você, Mary. Quero que viva para 
sempre.
Mary: Não reze por mim. Eu já estou salva. (Ela pega a 
minha mão e a segura.) Reze por sua mãe. Reze por todas 
aquelas almas perdidas por aí na escuridão. Pedro. Pedro. 
(CAPOTE, 2010, p. 484).

“Ensinar é esquecer-se de si mesmo, num desdobramento de cen-
tenas de corpos que em aulas, palestras, orientações, preleções, lições 
atravessam voz e visão” (ZORDAN, 2009, p. 56). Ensinar é ser um 
pouco de Mary Sanchez. Não tratamos aqui a docência enquanto gesto 
de amor, aquele do senso comum. Atribuímos ao gesto a concepção de 
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partilha de afeições. “O professor que realmente ensina o faz porque 
aprendeu a mostrar a coisa de um modo tal que todos que dela provam 
a aprendem. [...] Porque quem ensina sabe que a coisa tem outro sabor 
quando dividida.” (ZORDAN, 2009, p. 57). Ainda para a autora, “En-
sinar é buscar companhia para as paixões” (ZORDAN, 2009, p. 57). 

A escrita nesse momento nos soa também como potencializadora 
do despertar do outro. A narrativa quando compartilhada se torna ponto 
vital para a reflexão, e aí temos a importância dos livros, revistas e es-
paços para diálogos (como congressos, fóruns, seminários etc.). Talvez 
a primeira leitura/audição de uma narrativa ao nada significar, seja a 
primeira experiência para com o acontecimento. E imaginando que as 
trajetórias docentes tenham tendência à intersecção, a pontos comuns, 
os relatos se comportam potencializadores de que vidas que desejam 
ser. Locais em que inspirações surgem. 

SObRE A ESCUTA

“Não nos importa se essas histórias realmente aconteceram, se são 
verdadeiras ou não. Não fazermos esse tipo de julgamento. O que nos 
afeta são esses relatos que foram lembrados e contados tal como foram, e 
que elucidam essas histórias de vida” (ARAÚJO; SIQUEIRA, 2016, s/p).

As finais

Nada mais de professor que tarefa para a casa. Narre sua trajetó-
ria. Conte-se a sua vida. Elabore seus planos. Mantenha suas anotações. 
Avalie as execuções. É preciso falar das coisas antes que a gente come-
ce a esquecê-las.

As pós-finais

“Dúvida - Se alguém tiver alguma: levante a mão!” (CORAZZA; 
AQUINO, 2011, p. 45).
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C a p í t u l o  3

A IMPORTâNCIA DA LITERATURA NO 
ENSINO FUNDAMENTAL: UM RELATO 
DE EXPERIÊNCIA1

Suelen Cristine Leal Do Amaral2

 Márcia Elizabeti Machado de Lima3

INTRODUÇÃO

[...] a escola é, hoje, o espaço privilegiado, em que deve-
rão ser lançadas as bases para a formação do indivíduo. 
E, nesse espaço, privilegiamos os estudos literários, pois, 
de maneira mais abrangente do que quaisquer outros, eles 
estimulam o exercício da mente; a percepção do real em 
suas múltiplas significações; a consciência do eu em re-
lação ao outro; a leitura do mundo em seus vários níveis 
e, principalmente, dinamizam o estudo e conhecimento 
da língua, da expressão verbal significativa e conscien-
te - condição sine qua non para a plena realidade do ser. 
(COELHO, 2000, p.16). 

A motivação para a pesquisa do presente tema surgiu desde os 
primeiros semestres do curso de Letras, conforme o aprofunda-
mento no conhecimento da literatura, mais especificamente no 

6° Semestre, durante o estágio de literatura no Ensino Fundamental. Por 
meio de aulas expositivo/interativas foi percebido o encantamento por 
textos literários, contos, poesias e fábulas que oportunizou aos alunos 
produzirem diversas reflexões.

Busca-se com isso formar cidadãos leitores, capazes de organi-
zar suas ideias, a partir das interações propiciadas pelos textos literários. 

1  Recorte de Monografia apresentada para conclusão de curso, na Unemat/ Cáceres. 
2  Aluna egressa do curso de Letras/Unemat/Cáceres, autora do artigo.
3  Profa. Drª em Estudos Literários pelo PPGEL/UNEMAT, orientadora e autora do artigo. 
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Grande parte dos alunos da faixa-etária de 9 -12 estão no processo de 
transformação, saindo da fase infantil e passando para adolescência,  
o que por si já é um grande desafio que pode ser amenizado com a leitura 
literária. Tendo em vista que a literatura nos permite vivenciar experiên-
cias e emoções num mundo ficcional que podem contribuir com esses 
alunos, aumentando o conhecimento e ampliando as habilidades sociais.   

Esta é uma proposta alternativa para alunos do 6°Ano, para que 
possam vir a crescer individual e coletivamente, que os conhecimentos 
adquiridos durante as leituras possam contribuir no processo de desen-
volvimento humano. Isso porque se acredita que a literatura vem somar, 
abrilhantar, motivar e fazê-los refletir sobre os mais variados temas que 
os textos literários trazem sobre a vida. 

É muito importante para a sociedade que os alunos desenvolvam 
as habilidades e o prazer para usufruir da arte literária. Nada somos sem 
respeito ao próximo, e por isso a literatura fundamental, porque ela nos 
traz de forma prazerosa, o despertar da sensibilidade, resultando em 
conhecimento de mundo e das relações humanas. 

Deseja-se contribuir com a formação de cidadãos que cultivem 
e exerçam as práticas sociais de letramento, e não apenas alguém que 
decodifique o código escrito. É necessário que sintam a literatura, que a 
valorizem e apreciem sua grandeza. 

Entretanto, observou-se que alguns alunos têm em mente 
que o aprendizado na área de leitura não tem mais sentido, passan-
do simplesmente pelo ato de converter letras em sons, sendo que a 
compreensão é o principal fruto dessa ação da leitura. Desse modo,  
intentou-se, não apenas a decodificação de palavras, mas a real interpre-
tação e compreensão do texto.

Assim, o teor das aulas foi discutir a amplitude dos textos literá-
rios, a importância de que os alunos tomem gosto pela literatura, com-
preendendo-a como instrumento de aprendizado, bem como estimular 
as produções de textos, ampliando a visão de mundo, e inspirando o 
desenvolvimento social e cognitivo, tornando-os cidadãos respeitosos, 
sensíveis e bem informados.

  
A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA

A literatura, e em especial a infantil, tem uma tarefa 
fundamental a cumprir nesta sociedade-em-transfor-
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mação: a de servir como agente de transformação seja 
no espontâneo convívio leitor/livro; seja no ‘diálogo’ 
leitor/texto estipulado pela Escola. (COELHO, 2000,  
p. 15, grifo da autora).

Segundo a Revista Literária4 História da Arte, o termo “Literatu-
ra” vem do Latim “litteris”, que significa letras. Podemos dizer, portan-
to, que a literatura faz parte do conjunto de saberes da produção escrita 
de uma época, de um país, de um povo. A preocupação com a estética é 
o principal elemento que diferencia um texto literário de um não literá-
rio. O texto científico utiliza as palavras com sentido objetivo e preciso, 
(tal e qual elas se encontram no dicionário), enquanto o texto artístico 
utiliza metáforas para provocar reações emocionais nos receptores.

A primeira forma literária que se tem notícia é a poesia. Os regis-
tros históricos datam para Ilíada, atribuída a Ulisses, a teoria literária 
se ocupa da obra, envolvendo todo o trajeto até que ela chegue ao seu 
receptor/leitor, portanto, toda manifestação artística feita com a palavra 
pode ser chamada de literatura.

Na antiguidade clássica usavam a literatura em forma de teatro 
e de declamação para divertir a nobreza entre uma guerra e outra, de-
sempenhando a função de contar histórias de origens de seu povo, en-
tre a religiosidade, o social, normas de comportamentos dos cidadãos,  
a diferença entre homens e os deuses, a política, etc. 

A literatura infantil praticamente não existia entre nós. 
Antes de Monteiro Lobato havia tão somente o conto 
com fundo folclórico. Nossos escritores extraíam dos ve-
tustos fabulários o tema e a moralidade das engenhosas 
narrativas que deslumbraram e enterneceram as crian-
ças das antigas gerações, desprezando, freqüentemente, 
as lendas e tradições aparecidas aqui, para apanharem 
nas tradições européias o assunto de suas historietas. 
É o caso, por exemplo, dos ‘Contos da Carochinha’, de 
Alberto Figueiredo Pimentel, aparecido em 1896, e que 
pode ser considerado o primeiro livro infantil publicado 

4 Revista Literária. Disponível em: http://www.revistaliteraria.com.br/historia.htm. Acesso em: 
17 jun. 2019.

http://www.revistaliteraria.com.br/historia.htm
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em português, no Brasil. Compõe-se de 61 contos po-
pulares de vários Países, entre eles alguns de Perrault, 
Grimm e Andersen. E se pouco ou nada de original es-
creviam, as traduções eram também raras e irregulares. 
(CAVALHEIRO, 1956 p. 567, grifo do autor).

Cunha (1993) reforça a ideia dizendo que no surgimento da lite-
ratura os ideais burgueses não tinham um espaço reservado à infância, 
pois eram escritos pelos adultos que, muitas vezes, colocavam nos li-
vros infantis sua forma de ver o mundo, não exercendo nenhum fascínio 
ou o gosto pela leitura, na criança. 

No entanto, deu-se aos filhos da nobreza o direito de frequenta-
rem as aulas de literatura, com isso dominarem as classes inferiores, 
o que fez com que os livros infantis despertassem a imaginação e o 
encantamento nas crianças, e os fez crer que tudo é possível, pois eles 
estavam nas histórias dos livros.

Com o passar dos anos, a literatura infantil passou a se modificar, 
quando no séc. XVII as escolas e as crianças começaram a dar seus pri-
meiros passos. No Brasil, a literatura infantil só teve início no séc. XIX, 
quando a preocupação com a educação se tornou realidade.

Assim, hoje a escola reflete sobre essa prática e sabe o valor do 
ensino da leitura literária. Ela influencia em todos os aspectos na edu-
cação da criança, tendo como finalidade educar, instruir, despertar a 
afetividade, a sensibilidade, o amor à leitura e às pessoas. 

A literatura é muito mais que contar uma história, ela representa 
conflitos sociais, políticos, ideológicos e culturais. Através dela o indi-
víduo pode compreender a sociedade em que vive e como ela funcio-
na, propicia conhecer as demais culturas e como vivem outros povos. 
Formar leitores críticos é fundamental, pois faz com que tenham uma 
visão ampla e crítica, tornando-os capazes de argumentar e defender 
suas ideias, com pensamentos firmes, consistentes e coerentes.

A qualidade dos textos literários é ser capaz de encantar e cati-
var o leitor, ela é carregada de manifestação de sentimentos variados, 
os leitores que mais cedo têm contato com os livros se desenvolvem 
mais rápido, pois a leitura potencializa sua criatividade e conhecimento. 
Desse modo, terão uma visão mais ampla de tudo que os cerca.  Cabe 
considerar que a literatura não serve para ter domínio sobre a criança 
como era utilizada antigamente, mas como veículo que cria condições 
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de bons leitores, valorizando a leitura, o prazer de conhecer novos luga-
res e viajar pela história.

Portanto, quanto mais o aluno ouvir, sentir e ver as leituras, ele 
irá querer ler mais e também compreender melhor o que ouve e lê, con-
vertendo em experiência. Mesmo que nos anos iniciais não entendam o 
que leem, é fundamental que o grupo e o ambiente que o cerca tenham 
gosto pela leitura, faça a devida mediação, propiciando criarem hábitos 
para toda a vida. 

Para ser considerada uma boa obra “literária” tem que passar 
pelo crivo dessas instâncias que certificam que tal obra analisada nos 
leve à reflexão, criadas por fins estéticos e não mercadológicos.

A literatura é arte que nos torna mais humanos, com isso, contri-
bui para que o aluno desenvolva mais a imaginação e sentimentos, pos-
sibilitando o contato com diversos saberes e ao mesmo tempo desen-
volvendo pontos positivos para convivência em sociedade, já que “(...) 
Sendo o objeto da literatura a própria condição humana, aquele que a lê 
e a compreende se tornará não um especialista em análise literária, mas 
um conhecedor do ser humano” (TODOROV, 2009, p. 92). A literatura 
infantil é valiosa ferramenta para o ensino da leitura, as fábulas, os con-
tos de fadas, a poesia, têm caráter educativo e humanizador. 

O livro sem o leitor não tem sentido nenhum, ele foi criado 
justamente para que o leitor desfrute dele, por isso é tão importante  
que as pessoas criem gosto pela leitura, para que se permitam crescer 
com os livros literários e descubram todas as maravilhas que vêm 
contidas neles.

A leitura de histórias é um momento em que a criança pode co-
nhecer a forma de viver, pensar, agir e o universo de valores, costumes 
e comportamentos de outras culturas situadas em outros tempos e luga-
res que não o seu. A partir daí ela pode estabelecer relações com a sua 
forma de pensar e o modo de ser do grupo social ao qual pertence [...] 
(BRASIL, 1998, v. 3, p.143).

A Literatura pode proporcionar em sala de aula a interação e o 
dialogismo, pela via de leituras de obras que realmente façam a diferença, 
e tudo isso deve ser aproveitado desenvolvendo condições de autonomia 
do aluno. Tornando-se, assim, inseparável das discussões sobre educa-
ção, por exercer papel de desenvolvimento linguístico e intelectual do 
homem, por isso chama-se à responsabilidade de ensinar a importância 
dessa relação com a criança, desde o início da escolaridade, pois,



-  43  -

(...) a leitura de histórias é um momento em que a criança 
pode conhecer a forma de viver, pensar, agir e o universo 
de valores, costumes e comportamentos de outras cultu-
ras situadas em outros tempos e lugares que não o seu.  
A partir daí ela pode estabelecer relações com a sua for-
ma de pensar e o modo de ser do grupo social ao qual 
pertence [...] (BRASIL, 1998, v. 3, p.143).

CAMINHOS TEóRICO-METODOLóGICOS 
  
Para Martins (2006) é o ato de ler que permite a descoberta de 

características comuns e diferenças entre os indivíduos, tornando mais 
clara e objetiva a realidade em que estão inseridos. Posteriormente,  
o indivíduo que adquirir gosto pela leitura será capaz de ter uma visão 
mais crítica sobre os mais diversos assuntos.

Segundo Candido, a literatura contribui na construção do ser 
humano, “nos deixa mais capazes de ordenar a nossa própria mente e 
sentimentos e, em consequência, mais capazes de organizar a visão que 
temos do mundo” (CANDIDO, 1995, p.177). Pode-se dizer, então, que 
a leitura contribui não apenas na construção do processo de formação 
de um leitor, mas também é capaz de influenciar no seu processo de 
formação, enquanto sujeito em sociedade.

Para se tornar um bom leitor é preciso a persistência do pro-
fessor e o esforço do aluno, isso exige tempo, capacitação, acúmulo 
de informações, raciocínio e metas a serem alcançadas. A leitura é a 
base de toda educação, e exige concentração enquanto se desenvolve. 
Segundo a BNCC: 

A participação dos estudantes em atividades de leitura 
com demandas crescentes possibilita uma ampliação de 
repertório de experiências, práticas, gêneros e conheci-
mentos que podem ser acessados diante de novos textos, 
configurando-se como conhecimentos prévios em novas 
situações de leitura. (BRASIL, 2018, p. 75).

Quanto antes uma criança começa a praticar a leitura literária 
no ambiente escolar e familiar, mais cedo poderá entender melhor os 
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significados do mundo que a cerca, tornando-se capaz de dar opiniões 
e de tomar decisões. 

À luz dessa reflexão, conclui-se que, para se formar um bom 
leitor é necessário que se pratique a leitura, por isso os professores 
devem criar condições, desde cedo, para que esses alunos realizem a 
leitura de boas obras, buscando por mais conhecimentos que abranjam 
seus horizontes em diversas áreas. 

No âmbito escolar o aluno deve aproveitar ao máximo suas ex-
periências de leitura, grifando, fazendo anotações das partes interessan-
tes, uma leitura sem objetivo e incentivo pode se tornar vaga, portanto 
façamos com que os alunos sejam leitores ativos, assim como sugere 
Todorov (2009, p. 77): 

(...) O leitor comum que continua a procurar nas obras que 
lê aquilo que pode dar sentido à sua vida, tem razão contra 
professores, críticos e escritores que lhe dizem que a lite-
ratura só fala de si mesma ou que apenas pode ensinar o 
desespero. Se esse leitor não tivesse razão, a leitura estaria 
condenada a desaparecer num curto prazo.

A rapidez da leitura não é o mais importante, mas sim o que se 
absorve, de que forma acontece o entendimento, se ler muito lenta-
mente poderão correr o risco de desanimarem da leitura e se dispersa-
rem do conteúdo, ou eles podem ler rápido demais e deixar o assunto 
se perder pela má compreensão, então devemos respeitar o tempo e o 
ritmo de cada um.

Há muita leitura fora das escolas, entretanto, são mais leituras de 
internet relacionadas à atualidade dos jovens, ou seja, eles estão lendo 
muito, mas, nem sempre, leituras de qualidade; obras “eleitas” como os 
clássicos, o que pode acrescentar-lhes, em termos de humanidade.

Quando se acompanha a leitura de uma criança, o sorriso vem 
junto das gargalhadas com as situações vividas pelas personagens, com 
a ideia do texto ou com o jeito de escrever de um autor. Desse modo, 
quem acompanha pode ser cúmplice desse momento de humor, de brin-
cadeira e divertimento para essa criança.

Ressalte-se com isso, que ouvindo histórias podem-se sentir 
emoções importantes, como a tristeza, a raiva, a irritação, o bem-estar,  
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o medo, a alegria, o pavor, a insegurança, a tranquilidade e tantos outros 
sentimentos. É viver profundamente tudo o que as narrativas provocam 
em quem lê/ouve, sentir e enxergar com os olhos do imaginário! 

A leitura é um ato social entre dois sujeitos, leitor e autor intera-
gindo entre si, obedecendo aos objetivos e necessidades socialmente 
determinados.

Algumas crianças se sentem envergonhadas quando o professor 
as chama para ler em voz alta e sempre inventam uma desculpa, como 
dizer que não sabem ler direito, a leitura quando praticada contribui 
para a formação, pois com o hábito da leitura elas guardam experiências 
e com o passar do tempo, as fazem interagir melhor com o mundo. Por 
isso deve ser incentivada, colocada em prática. 

Nem todos os alunos têm em seu cotidiano o estímulo para a 
leitura em casa, muitos só têm a oportunidade de ler na escola, por isso,  
a escola deve propiciar momentos de leitura para que as crianças pos-
sam formar esse hábito.

A escola precisa chamar a atenção para demonstrar que não é 
só o professor de Língua Portuguesa que é o professor de leitura, mas 
todos os professores devem incentivar essa prática em sala de aula; 
questionar se o aluno compreendeu o texto, pois ele precisa compre-
ender o que está lendo, e os professores precisam de práticas que en-
volvam seus alunos em diversos tipos de textos que os agradem.

Bakhtin é um teórico que defende os estudos acerca do dialogis-
mo, ou seja, a partir do momento que você vai dialogando, questionan-
do o texto com os alunos, a compreensão estrutural do texto fica muito 
mais agradável. O referido autor propõe tal noção como produto histó-
rico, que apresenta o diálogo como espaço de embates, lutas e reflexões 
próprios da interação social.

O diálogo além de um pedido de negociação e de mediação de 
conflitos, também vem a ser um espaço em que esses confrontos pode-
riam ser acolhidos e repensados, de forma que possam contribuir com a 
compreensão de uma realidade social.

O diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui,  
é claro, senão uma das formas, é verdade que das mais im-
portantes, da interação verbal. Mas pode-se compreender 
a palavra ‘diálogo’ num sentido amplo, isto é, não apenas 
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como a comunicação em voz alta, de pessoas colocadas 
face a face, mas toda comunicação verbal, de qualquer tipo 
que seja (BAKHTIN, 2012, p. 117, grifo do autor).

Nota-se, então, um diálogo em movimento, conhecimentos com-
partilhados em sala, fundamental para a construção de sentido, não se 
trata somente da compreensão da mensagem, mas também do relativis-
mo da autoria individual do aluno. Bakhtin sugere que é o espaço para 
que possam produzir e recriar práticas presentes no espaço discursivo 
de cada aluno.

E com a literatura analisam-se os objetos de estudos infantis re-
cheados de valores e aperfeiçoando a compreensão de todos, devido às 
considerações cognitivas, sensoriais e culturais sobre as construções de 
verdade, que nós professores, vamos conduzindo, de acordo com cada 
texto literário.

Todo esse diálogo em sala de aula serve de instrumento para trans-
formação social, formando seres mais solidários, promovendo o reconhe-
cimento dos semelhantes, assim como Freire (1996, p. 91) sugere:

(...) o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é 
o encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de 
seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transforma-
do e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de de-
positar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco 
tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas 
pelos permutantes. (...) É um ato de criação. Daí que 
não possa ser manhoso instrumento de que lance mão 
um sujeito para a conquista do outro. A conquista implí-
cita no diálogo é a do mundo pelos sujeitos dialógicos, 
não a de um pelo outro.

Os professores precisam atentar para quando a criança começa a 
ir à escola sem o hábito da leitura, pensar em metodologias para desen-
volver habilidades que possam ampliar e contribuir, de forma que a lei-
tura em sala de aula contribua para que a criança se interesse e aprenda 
a gostar dos livros. 

Portanto, necessita-se buscar no ensino fundamental, estraté-
gias para se trabalhar a leitura como criadora de leitores competentes, 
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pois ainda há grande resistência dos alunos na hora de ler. Essas es-
tratégias são importantes para que compreendam, possam interpretar 
melhor, auxiliando a leitura de mundo, no processo de superação das 
diferentes realidades. 

Segundo Cunha (1993), o quadro relativo ao hábito de leitura no 
Brasil só poderá melhorar quando toda a postura do adulto relativa ao 
livro, à função dele na educação se modificar. Os professores precisam 
levar em conta o meio em que a criança vive, dar atenção específi-
ca àqueles que não têm nenhum acesso à leitura em casa, assim como 
existem os que convivem em um meio letrado, tendo estímulos para ler, 
com maiores e melhores condições de desenvolver o espírito crítico em 
seu convívio social, tudo isso deve ser levado em consideração.

Mediante as questões expostas, a escola não deve trancar os li-
vros como se as crianças fossem estragar e não apreciar, a biblioteca 
serve para que os alunos possam usá-la, ela precisa de livros que pos-
sam fazer consultas e também livros que tenham livre circulação. As 
bibliotecas não podem ser transformadas em museus aonde os alunos 
vão raramente, ela deve ser visitada constantemente pelos alunos, para 
que isso crie uma rotina na vida deles.

Quando o aluno conta a história que leu, expõe seu ponto de vis-
ta, discute, ouve os demais, aprende a respeitar outras opiniões, ou seja, 
tem oportunidade de dialogar com o texto, apoiado no Interacionismo 
como metodologia de ensino e de aprendizagem,

(...) a interação verbal constitui assim a realidade funda-
mental da língua. Se ignorarmos a natureza do enunciado 
e as particularidades do gênero, enfraquecemos o vínculo 
entre a língua e a vida, pois a língua constitui um pro-
cesso de evolução ininterrupto, que se realiza através da 
interação social dos locutores (BAKHTIN, 1992, p.127).

A interação com os alunos proporciona uma leitura prazerosa, 
dessa maneira estabelece conexão entre a imaginação e a realidade do 
próprio aluno, impulsiona o desenvolvimento das emoções dos nossos 
pequenos cidadãos. 

Um livro tem toda uma comunicação verbal, e quando ilustrado, 
também, a não verbal, mas precisa do leitor para que ganhe significado, 
apreciação crítica. O que se espera é que ele realmente exerça influência 
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sobre o leitor, isto porque o autor tem uma visão de mundo e o leitor ma-
nifesta a sua individualidade na compreensão, gerando ganhos pelos elos 
dessa corrente comunicacional. Acredita-se que os alunos precisam de 
professores com alma e sentimentos, amor pelo que faz, porque literatura 
é isso: emoção, motivação, satisfação, conhecimento.  

Portanto, entende-se a necessidade de sermos os professores que 
gostaríamos que nossos filhos tivessem, empenhados em orientá-los da 
melhor forma possível. Em resumo, é exigida da escola a formação de 
indivíduos com competências que envolvam sua função formal, porém 
não somente isso, também a formação de cidadãos comprometidos com 
o social. Assim, como sugere Abramovich (1997, p. 17): 

É através duma história que se podem descobrir outros lu-
gares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outra 
ética, outra ótica... É ficar sabendo História, Geografia, 
filosofia, política, Sociologia, sem precisar saber o nome 
disso tudo e muito mesmo achar que tem cara de aula. 

Para tanto, a leitura não pode ser reduzida àquela em que os alu-
nos aprendem somente a decorar datas de nascimento e morte de au-
tores consagrados, nomes dos principais autores das obras literárias, 
reservando o mínimo espaço para a compreensão da obra.

É verdade que o sentido da obra não se resume ao juízo 
puramente subjetivo do aluno, mas diz respeito a um tra-
balho de conhecimento. Portanto, para trilhar esse cami-
nho, pode ser útil ao aluno aprender os fatos da história 
literária ou alguns princípios resultantes da análise estru-
tural. Entretanto, em nenhum caso o estudo desses meios 
de acesso pode substituir o sentido da obra, que é o seu 
fim (...) (TODOROV, 2009, p. 31).

Com essa metodologia os alunos raramente têm contato com a 
obra, de fato, não aprendem o valor da mesma na sua integridade. 

Na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, a área de Lin-
guagens deve possibilitar aos estudantes participarem de práticas de 
linguagem diversificadas, permitindo ampliar as capacidades de conhe-
cimentos sobre essas linguagens, referentes às experiências vividas na 
Educação Infantil.
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Considerando diversas práticas no Ensino Fundamental, nesse 
processo de alfabetização o foco é a ação pedagógica, possibilitando 
aos alunos aprender a ler, a escrever, construir conhecimentos nas di-
ferentes áreas, na cultura letrada e adquirir autonomia na vida social. 

É importante considerar o aprofundamento da reflexão crítica sobre 
os conhecimentos que esses alunos irão adquirir ao longo dessa trajetória, 
com maior capacidade de refletirem, formulando questionamentos dos 
textos, organizando ideias, analisando e apresentando descobertas e 
conclusões, garantindo aos alunos o desenvolvimento de suas capacidades. 
Segundo a BNCC (BRASIL, 2018, p. 67):

Ao componente Língua Portuguesa cabe, então, propor-
cionar aos estudantes experiências que contribuam para 
a ampliação dos letramentos, de forma a possibilitar a 
participação significativa e crítica nas diversas práticas 
sociais permeadas/constituídas pela oralidade, pela escri-
ta e por outras linguagens. 

Os textos literários como já foi dito, trazem consigo lições de 
vida, valores que fazem com que nossos alunos reflitam sobre suas vi-
das pessoais, adquirindo senso crítico sobre cada leitura feita, ao longo 
de suas experiências com a literatura, construindo argumentos que os 
possibilitam perceber e interpretar as manifestações sociais. Ainda de 
acordo com a BNCC (BRASIL, 2018, p. 197): 

Ao longo do Ensino Fundamental, os alunos devem ex-
pandir seu repertório e ampliar sua autonomia nas práti-
cas artísticas, por meio da reflexão sensível, imaginativa 
e crítica sobre os conteúdos artísticos e seus elementos 
constitutivos e também sobre as experiências de pesqui-
sa, invenção e criação. Para tanto, é preciso reconhecer a 
diversidade de saberes, experiências e práticas artísticas 
como modos legítimos de pensar, de experienciar e de 
fruir a Arte, o que coloca em evidência o caráter social e 
político dessas práticas.

Todas as práticas de linguagem são formas de ampliar a compre-
ensão dos alunos, fluem da interação, da interpretação de cada aluno, 
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das obras literárias, servindo de base para que se desenvolvam muito 
melhor nos trabalhos escolares, com destaque aos debates sociais, sus-
tentando seus conhecimentos e posicionando-se sobre diferentes pers-
pectivas e compreensões estéticas.

O Professor deve refletir sobre essas novas formas de interação 
de textos, que transformam o papel de leitor, que passa a ser também 
produtor, ampliando as possibilidades de participação ética e ideológi-
ca, envolvidas na leitura crítica dos textos. Assim como sugere a BNCC 
(BRASIL, 2018, p. 71):

As práticas de linguagem: oralidade, leitura/escuta, pro-
dução (escrita e multissemiótica) e análise linguística/se-
miótica (que envolve conhecimentos linguísticos – sobre 
o sistema de escrita, o sistema da língua e a norma-pa-
drão –, textuais, discursivos e sobre os modos de organi-
zação e os elementos de outras semioses). Cabe ressaltar, 
reiterando o movimento metodológico de documentos 
curriculares anteriores, que estudos de natureza teórica 
e metalinguística – sobre a língua, sobre a literatura, so-
bre a norma padrão e outras variedades da língua – não 
devem nesse nível de ensino ser tomados como um fim 
em si mesmo, devendo estar envolvidos em práticas de 
reflexão que permitam aos estudantes ampliarem suas ca-
pacidades de uso da língua/linguagens (em leitura e em 
produção) em práticas situadas de linguagem. 

Podemos, então, valorizar a dimensão existencial da leitura lite-
rária, como algo provedor e intermediador de informações, um possível 
convite instigante para o conhecimento da realidade social dos alunos. 
Cabe à escola assumir, realizar e permitir ao leitor a possibilidade am-
pla de atribuição de sentidos àquilo que lê. 

FÁBULAS

As fábulas constituem um alimento espiritual correspon-
dente ao leite na primeira infância. Por intermédio delas a 
moral, que não é outra coisa mais que a própria sabedoria 
da vida acumulada na consciência da humanidade, pene-
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tra na alma infante, conduzida pela loquacidade inventi-
va da imaginação. Esta boa fada mobiliza a natureza, dá 
fala aos animais, ás árvores, ás águas e tece com esses 
elementos pequeninas tragédias donde resulta a “mora-
lidade”, isto é, a lição da vida. O maravilhoso é o açúcar 
que disfarça o medicamento amargo e torna agradável a 
sua ingestão. (LOBATO, 1983, s/p). 

O gênero Fábula teve sua origem no Oriente, os romanos que 
inseriram a fábula na literatura escrita. Fábulas são composições literá-
rias representadas por animais com características humanas, todas elas 
trazem uma moral construtiva, um aprendizado por meio de moral, um 
convite à reflexão de conduta, inclusive com a possibilidade de discor-
darmos da moral apresentada. Exemplo disso são as releituras atuais de 
fábulas clássicas, por meio do recurso da paródia. Monteiro Lobato por 
acreditar que criança de hoje é o futuro do amanhã diz:

Mas uma coisa me parece certa: está nas mãos do pre-
sente condicionar o futuro por meio da modelagem des-
sa cera mole chamada criança. Desde que a criança é a 
massa de que sai o futuro, se soubermos lidar com essa 
massa daremos ao futuro a forma que quisermos – que 
planejarmos. (LOBATO apud LOPES; GRASIELLY, 
2006, p. 300).

Os animais, nas fábulas, protagonizam uma ordem moral através 
da narrativa em prosa, sendo textos breves e sempre com uma conclusão 
moralizadora, ou seja, através dos animais, plantas ou objetos inanima-
dos, encontram-se exemplos de como se tornar um ser humano melhor e/
ou como não devemos nos comportar em relação ao outro, na vida.  

Apresenta-se aqui, a didática que se refere ao gênero “fábulas”, 
entretanto qualquer gênero pode ser trabalhado de forma exploratória, 
visando maior compreensão do enredo, por meio da interação, amplian-
do a forma de expressão e percepção do texto.

Segundo Geraldi (1984, p. 44), o ensino de língua portuguesa deve 
guiar-se na visão interacionista da linguagem, de modo que:  “[...] estudar 
a língua é, então, tentar detectar os compromissos que se criam através da 
fala e as condições que devem ser preenchidas por um falante para falar 
da forma que fala em determinada situação concreta de interação”.
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Por ser representada por animais, simbolicamente, faz com que 
as crianças tenham uma interação bem mais avançada e criem gran-
de apreço. São histórias cheias de fantasia, aventura, aprendizagem 
e reflexões, cada animal traz consigo uma qualidade ou um aspecto.  
O leão, por exemplo, nos lembra da força; a formiga nos faz refletir 
sobre a importância do trabalho, a raposa nos remete a astúcia, entre 
tantos outros exemplos de animais. 

Para refletir sobre a natureza do ser humano, os mais famosos 
escritores de fábulas, o grego Esopo, o latino Pedro e o francês Jean 
La Fontaine se utilizaram de linguagem ágil e expressiva para mostrar 
com maestria a alma dos seres humanos, representando tipos humanos: 
egoístas, mentirosos, ingênuos, vaidosos, espertalhões, etc. As fábulas 
surgem para tentar reverter esse lado ruim, em instintos mais humaniza-
dores. A fábula se divide em duas partes, a primeira parte remete ao que 
acontece na narrativa e a segunda à moral e ao significado da fábula.

No final do século XVII, entre 1668 e 1694, foram publicadas 
as fábulas em versos livres, como crítica lúcida e satírica à sociedade, 
porém nos dias atuais essas mesmas críticas podem perfeitamente ser 
aplicadas, o mais conhecido fabulista brasileiro é o autor Monteiro Lo-
bato, com obras reconhecidas universalmente. 

Esopo foi um grande fabulista grego (620 a. C – 564 a. C), adora-
va contar histórias e exatamente por isso criou várias fábulas, o que fez 
com que as mesmas ficassem popularmente conhecidas como Fábulas 
de Esopo, e todas trazendo uma conclusão de sentido, sobre o qual po-
demos levantar questionamentos.

Por volta de 352 a.C o filósofo Demétrio de Falero fez sua pri-
meira tentativa de recolhimento sistemático da obra de Esopo. Alguns 
historiadores, como Heródoto e o filósofo Plutarco, relatam que Esopo 
era gago, corcunda e foi escravo.  Mas, quando liberto pelo último se-
nhor o filósofo Janto, viajou pela Ásia, Egito e Grécia, pois era muito 
inteligente. Acredita-se que Esopo desenvolveu o gosto pela composi-
ção “fábula” em meio às viagens pelo oriente. O lugar em que nasceu, 
como o relato de sua origem, a Trácia, região da Ásia Menor, que atual-
mente é a Turquia, não são dados exatos.

Assim como os vários relatos de sua vida são inexatos, não pode-
ria ser diferente dos relatos de sua morte, dizem que enquanto ele repre-
sentava o rei Creso em missão na cidade de Delfos, teria sido acusado 
de roubo de um objeto sagrado do templo da cidade. 
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Embora o motivo não esteja claro, “reza a lenda” que como pu-
nição Esopo foi atirado do alto de um rochedo, então houve o corte de 
envio de alimentos para os habitantes de Delfos, para que pagassem 
pela morte de Esopo.

A fábula é um gênero de narrativa muito antiga, que manteve sua 
importância através dos tempos, evidenciando que a preocupação com 
textos apropriados à criança sobrevém de tempos antigos. 

La Fontaine recorre a Platão (428-347 a.C.), que em sua Repú-
blica recomenda que as fábulas sejam contadas às crianças, justamen-
te, por conterem sabedoria e virtudes que contribuem com a formação 
da criança. 

Isso faz com que a criança reflita e analise o texto, compreen-
dendo por que é tão importante que mudem suas ações, através de toda 
sabedoria que encontrarão nas fábulas, poderão adquirir virtudes e levar 
pela vida afora.

Lobato (1983) intensifica que a fábula tem dupla função: divertir 
e educar, esse gênero narrativo será enriquecedor se o professor abrir as 
possibilidades de discussão das “verdades” contidas nas fábulas, apri-
morando a leitura crítica da criança em sala de aula.

O professor precisa saber aproveitar essas duas funções da fábula: 
educar enquanto se divertem com histórias que possibilitam sonhar, sorrir 
e, ao mesmo tempo, ser crítico às ações desonestas para com os outros. 
Chamar a atenção, justamente, começando pelas ações de desrespeito em 
sala de aula, com os colegas, depois para com o próprio professor, e para 
o respeito com todos, pelos lugares por onde andar.

ATIvIDADES DESENvOLvIDAS NA ESCOLA

No início do estágio no 6° Ano do ensino fundamental foi pos-
sível perceber que os alunos não gostavam de ler e muito menos de 
escrever, reclamavam de textos impressos, de livros, e evitavam expor 
suas ideias em classe. 

Em uma das aulas os alunos foram convidados a irem até a bi-
blioteca e escolherem um livro literário para leitura em casa, depois 
expor seu livro para a turma, contar suas experiências de leitura. Ob-
servem que desde o início houve certa rejeição à atividade, enquanto 
escolhiam muitos procuravam pelos livros de menos páginas, quanto 
menor, melhor, diziam eles. 
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Na semana de expor os livros percebeu-se que a maioria dos alu-
nos não tinha interesse pela atividade, uns diziam não ter lido, outros 
diziam ter apenas começado, e apenas a minoria leu por completo, mas 
que a leitura tinha sido algo bem superficial, falaram pouquíssimo.

Mediante essas observações, na regência optou-se por trabalhar 
fábulas. No primeiro momento, com a explicação do que eram fábulas, 
suas características e os elementos da narrativa. A sala foi dividida em 
dois grupos e entregue uma fábula a cada um. Fizeram a leitura indivi-
dual e silenciosa, na sequência, cada grupo debateu entre si qual enten-
dimento tiveram da fábula. Observou-se, enquanto discutiam em grupo 
a compreensão deles, que estavam motivados e se alegravam com o que 
haviam compreendido, e claro, nós nos alegrávamos com eles, afinal as 
vitórias dos nossos alunos são nossas também.

Em seguida, foram convidados a expor aos demais grupos a lei-
tura da fábula e suas reflexões. Nessa parte da atividade percebeu-se 
que estavam tímidos, porém, com incentivo foram se soltando. Assim, 
acredita-se que o trabalho em grupo seja uma forma de eles se soltarem 
mais e perderem a timidez de socializar a interpretação.

No segundo momento, foi proposto a eles que, com base em todo 
o conhecimento adquirido, cada um criasse sua própria fábula, e en-
quanto eles produziam íamos orientando e tirando as dúvidas, a aula se 
tornou prazerosa, instigante e interessante.

Observou-se que ali conquistávamos muita coisa em uma só, lei-
tura, desenvoltura para a fala, escrita, e caráter construtivo. A aula que, 
aparentemente, parecia chata, se tornou divertida, resultou em fábulas 
bem originais, nos sentimos realizadas.

As fábulas foram expostas em um mural na parede da sala, e os 
coleguinhas poderiam ir até lá quando quisessem ler, com mais tempo e 
tranquilidade, as fábulas uns dos outros.

Em outra aula, em uma roda de conversa os alunos fizeram a 
leitura da fábula contida dentro da lata (Os três Leões) cada aluno ia re-
tirando parte da fábula e fazendo a leitura, um por vez, assim que termi-
naram a leitura discutimos a história, com toda a sabedoria contida nela.

Por fim, encerramos com a dinâmica do pirulito, em que todos 
em círculo teriam que esticar o braço direito para frente, esconder o es-
querdo para trás, e , logo após as professoras colocariam um pirulito na 
mão direita de cada aluno. Porém, eles teriam que arrumar um jeito de 
chupar o pirulito sem dobrar o braço esticado e sem utilizar a outra mão 
que estava nas costas. Ou seja, aos poucos, foram percebendo que para 
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conseguir o que queriam precisariam da ajuda do próximo, refletiu-se 
sobre a importância do coletivo e encerramos a atividade.

Nas aulas não se permitia a falta de respeito com os colegas, 
sempre que alguém fazia algo maldoso, chamávamos a atenção deles 
comparando com o conteúdo em estudo, questionando se eles achavam 
certo tais atitudes, se gostariam de ser tratados como nas histórias das 
fábulas, porque é o que aconteceria se não aprendessem a se respeitar, 
lições essas que deveriam levar para toda a vida.

Para nossa realização, eles reconsideravam tais atitudes, por isso 
acredita-se que eles precisem mesmo é de professores comprometidos 
em ensinar o melhor a cada um deles, que discutam a valorização do ser 
humano como de fundamental importância, inclusive, para que também 
sejam respeitados.

Analisou-se com os alunos, na fábula “Os Três Leões”, a impor-
tância de não desistir perante as dificuldades, ser persistente e acreditar 
na vitória é questão de tempo para alcançar os objetivos, ressaltando 
que sempre que tiverem dificuldades em algum conteúdo, não desistam 
por medo de não conseguir, mas que procurem evoluir e superar os per-
calços, afinal, eles fazem parte da vida.

Em todas as fábulas puderam ler e expor a compreensão que ti-
veram, antes de colocarmos as nossas ideias, demos vez e voz para que 
todos se expressassem livremente, ouvindo e interagindo com todos os 
posicionamentos, de forma respeitosa.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Avaliamos, ao final da regência, que com uso de estratégias de 
compreensão é possível que as crianças compreendam a leitura literária, 
que até então era vista como algo difícil, e que isso resulta em habilidades 
que irão melhorar o desempenho nas demais áreas do conhecimento.

Essa experiência nos revela que a literatura vem a ser um con-
junto de ideias que auxiliam nossos alunos a um crescimento em vários 
sentidos, uma soma de aprendizado escolar e social. 

A metodologia usada em sala de aula acaba formando o leitor 
estratégico, criando condições para que esse aluno possa atuar tanto 
dentro da escola quanto fora dela, com autonomia adquirida ao longo 
do processo.

Como observamos, a literatura desenvolve habilidades, meca-
nismos que oferecem oportunidade de desenvolvimento cognitivo e 
aprimoramento dos sentidos. A partir dessa experiência no 6° ano do 
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Ensino Fundamental, pudemos verificar como a literatura os envolveu 
e desenvolveu neles o gosto na atividade de leitura, de modo que, nós 
professores os guiávamos de acordo com aquilo que se lia, para que 
pudessem ter melhor compreensão e fazer uso do aprendizado em sala 
de aula, em suas casas e em qualquer contexto social.

Com a pesquisa teórica enriquecemos nosso conhecimento acer-
ca da leitura e análise do texto literário.

Apesar do pouco tempo de regência, observamos o progresso 
na leitura e interpretação dos alunos, por isso a opção pelo tema na 
monografia. Assim, acreditamos que nenhuma leitura na área da lite-
ratura volta vazia.

Finalizamos, destacando que as estratégias de leitura colocadas em 
prática, nas aulas, nos revelaram que as crianças são capazes de superar 
problemas de compreensão textual; ampliando o conhecimento e valori-
zando as interações, comprovamos que a leitura pode ser prazerosa. 
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C a p í t u l o  4

TEORIA DO ROMANCE: REFLEXÕES 
SObRE MIKHAIL bAKHTIN E LUCIEN 
GOLDMANN

Renata Kelli Modesto Fernandes1

Eliane Costa Ferreira2

Ao longo de décadas, diversos autores buscaram estabelecer 
uma ideia coerente acerca do gênero romance, a exemplo de 
Georg Lukács, Mikhail Bakhtin, Walter Benjamin, Ian Watt, 

Lucien Goldmann. Para estabelecerem suas teses, estes estudiosos 
embasaram-se em uma seleção de obras literárias, de autores e gê-
neros clássicos3. No entanto, escritores como Bakhtin e Goldmann 
seguiram um modelo diferente.

Bakhtin introduz novos paradigmas à teoria do romance a partir 
de uma visão centrada na forma e Goldmann, por sua vez, como o resul-
tado de formas sociais de produção e de consumo de em um dado mo-
mento histórico. Nesse sentido, pretende-se, neste ensaio teórico, trazer 
reflexões sobre a teoria do romance e as contribuições na formação do 
gênero romanesco apresentadas por estes autores respectivamente. 

Bakhtin, em sua obra “Questões de Literatura e de Estética:  
a Teoria do Romance”, respalda-se a partir de uma construção estética 
do gênero e a sustenta em dois pilares: dialogismo e plurilinguismo. Na 
relação do indivíduo com o meio, segundo o autor, há a confluência de 
tantos outros discursos que impossibilita o entendermos como neutro, 
como único. Do ponto de vista da enunciação, não existe nada que não  
seja dialógico, tudo já foi dito anteriormente. Para além disso, o discur-
so está organizado a partir da sua relação com o objeto. 

1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários (PPGEL) da Universidade 
do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Campus Tangará da Serra-MT. 

2  Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários (PPGEL) da Universidade 
do estado de Mato Grosso (UNEMAT), Campus Tangará da Serra-MT.

3 Georg Lukács desenvolveu sua tese a partir da análise de Dom Quixote; Ian Watt de Defoe, 
Richarson e Fielding e Walter Benjamin com estudos sobre o romance Berlin Alexanderplatz.
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[...] objeto está amarrado e penetrado por idéias gerais, 
por pontos de vista, por apreciações de outros e por en-
tonações. Orientado para o seu objeto, o discurso penetra 
neste meio dialogicamente perturbado e tenso de discur-
sos de outrem, de julgamentos e de entonações. Ele se 
entrelaça com eles em interações complexas, fundindo-se 
com uns, isolando-se de outros, cruzando com terceiros; 
e tudo isso pode formar substancialmente o discurso, 
penetrar em todos os seus estratos semânticos, tornar 
complexa a sua expressão, influenciar todo o seu aspecto 
estilístico. (BAKHTIN, 1993, p. 86).

De acordo com o estudioso, o fenômeno do dialogismo interno 
manifesta-se em todas as esferas do discurso. Evidência que na prosa 
extraliterária (de costumes, retórica, discurso científico etc.) o aspecto 
dialógico está normalmente isolado em atitude autônoma e particular. 
Além disso, este aspecto também se desenvolve no diálogo direto ou 
em outras formas distintas, expressas composicionalmente com o dis-
curso de outrem. Na prosa literária e, nomeadamente, no romance, ele 
penetra interiormente na própria concepção de objeto do discurso. 

Assim, Bakhtin reúne em sua obra as diferentes falas e as dife-
rentes linguagens do universo literário e extraliterário, num processo de 
tomada de consciência e individualização. Nesta diversidade de línguas 
e vozes, sua definição do romance é construída. 

Como crítica ao estilo poético, Bakhtin descreve-o como um modo 
finalizado, fechado. Na prosa literária, ele atribui uma dimensão dialógi-
ca, caracterizada pela polifonia e pelo plurilinguismo. O autor privilegia 
o romance e aponta diferenças entre a poesia. Para ele, a poesia é monoló-
gica, ou seja, o mundo fazendo sentido a partir de um eu-lírico; ao passo 
que o romance é polifônico, ou seja, existem vozes que falam. 

O romance é uma diversidade social de linguagens organi-
zadas artisticamente, às vezes de línguas e de vozes indivi-
duais. [...] E é graças a este plurilinguismo social e ao seu 
crescimento em seu solo de vozes diferentes que o roman-
ce orquestra todos os seus temas, todo seu mundo objetal, 
semântico, figurativo e expressivo. O discurso do autor, os 
discursos dos narradores, os gêneros intercalados, os dis-
cursos das personagens não passam de unidades básicas 
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de composição com a ajuda das quais o plurilinguismo se 
introduz no romance. (BAKHTIN, 1993, p. 75).

Bakhtin, com base na noção de plurilinguismo, caracteriza a 
linguagem literária também como estratificada, com foco semântico 
e expressivo. O autor (1993, p. 76) afirma que “a verdadeira premissa 
da prosa romanesca está na estratificação interna da linguagem, na sua 
diversidade social de linguagens e na divergência de vozes individu-
ais que ela encerra.”. Assim, os gêneros determinam a estratificação 
a qual também inclui o aspecto de disposição de elementos em ca-
madas. Estas linguagens estratificadas representam visões de mundo 
em diferentes aspectos, que estão geralmente marcados. A linguagem 
literária caracteriza-se por ser um fenômeno profundamente original 
pela pluralidade e diversidade de discursos. Bakhtin, em seus estudos 
sobre traços distintivos, entre o poeta e o prosador, destacou a postura 
do narrador polifônico no romance em oposição ao autoritarismo do 
eu poético. 

É possível evidenciar marcas deste narrador polifônico no 
romance “Doutor Fausto” de Thomas Mann. Nesta obra literária, o 
narrador (Serenus Zeitblom), ao contar a história do amigo (Adrian 
Leverkühn), está contando a sua própria história. Nessa dinâmica 
narrativa, a mesma enunciação se duplica. A estratégia usada pelo autor 
de trazer para obra um romance biográfico nos dá indícios de uma 
tentativa de rompimento com a narrativa tradicional.

O hibridismo é outro aspecto fundamental na elaboração dos con-
ceitos bakhtinianos. “O romance admite introduzir na sua composição 
gêneros de natureza diversa, tanto pode ser gênero literário (novelas 
intercaladas, peças líricas, poemas, etc.) como extraliterários (de cos-
tumes, retóricos, científicos, religiosos e outros)” (BAKHTIN, 1993, 
p. 124). E, nessa perspectiva, há, no romance, camadas narratológicas 
que nos permite compreender o mundo e a cultura através de textos de 
natureza plural.

Além da convergência de gêneros, o romance é também uma 
convergência de vozes.  O romance dá voz a todos, é uma arena do 
discurso. Não é apenas falar sobre o outro, mas trazer a perspectiva 
do mesmo através de uma estética do contraste. O romance pode estar 
narrando a história de um doutor, mas vai ter a voz da empregada, do 
padeiro, entre outros.  Nesse sentido, é impossível pensar o individu-
alismo no romance. 
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O homem no romance pode agir, não menos que no dra-
ma ou na epopeia – mas sua ação é sempre iluminada ide-
ologicamente, é sempre associada ao discurso (ainda que 
virtual), a um motivo ideológico e ocupa uma posição 
ideológica definida. (BAKHTIN, 1993, p. 136).

Diferentemente do que foi apresentado até agora, o sociólogo 
francês Lucien Goldmann, em sua obra: A Sociologia do Romance, ex-
põe um foco radicalmente distinto. O autor (1976, p. 15) compreende 
o romance como disputas das fronteiras sociais. Romance, em sua con-
cepção, é a expressão de classes sociais. 

[...] o romance caracteriza-se como a história de uma 
pesquisa de valores autênticos de um modo degradado, 
numa sociedade degradada, degradação que, no tocante 
ao herói, manifesta-se principalmente pela mediatização, 
pela redução de valôres autênticos ao nível implícito e 
ao seu desaparecimento enquanto se apresentem como 
realidades manifestas. É evidente que se trata de uma es-
trutura particularmente complexa, e seria difícil imaginar 
que ela pudesse ter nascido um dia da estrita invenção in-
dividual, sem fundamento algum da vida social do grupo. 

Goldmann toma como base a obra Teoria do Romance de Lukács 
para defender uma homologia entre a estrutura de troca da economia li-
beral e a estrutura romanesca clássica. O aporte teórico empregado para 
enfrentar esse desafio parte das reflexões de Marx sobre o ‘fetichismo da 
 mercadoria’4 e de sua generalização para todas as esferas da vida social, 
tal como foi desenvolvida na teoria da ‘reificação’5 de Lukács. 

De acordo com Lukács, o que caracteriza a forma romanesca é 
a existência de um ‘herói problemático’ numa procura demoníaca de 
valores autênticos em um mundo também degradado, mas a um nível e 

4 O conceito de fetichismo da mercadoria foi apresentado por Karl Marx (1818 – 1883) em sua 
obra ‘O Capital’ significando o caráter que as mercadorias possuem, dentro do sistema capitalista, 
de ocultar as relações sociais de exploração do trabalho, sedimentando-se, por conseguinte, em 
toda a sociedade. O produto ganha status autônomo em relação à vontade humana.

5 O conceito de reificação foi elaborado por Georg Lukács na obra História e Consciência de 
Classe. Para ele, o capitalismo caracteriza-se pela dominação do valor de troca como domina-
ção abstrata que as “coisas” exercem sobre os sujeitos.
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forma distintos. Desse modo, o herói do romance é definido por Gold-
mann (1976, p. 9) como “um louco ou um criminoso”. 

Goldmann, todavia, questiona a questão do individualismo de 
Lukács ao problematizar a construção romanesca e caracterizá-la como 
uma tessitura que explora a organização social. Nesta perspectiva,  
o romance é o gênero mais maleável, que possui uma plasticidade e que 
se ajusta à dinâmica social. Ele exige esse realismo da dinâmica social 
e não é uma condição de ser uma estética realista, mas no viés de um 
realismo da dinâmica social. Uma estrutura desse tipo, segundo ele, não 
seria fruto da criação individual, mas teria necessariamente sua base na 
vida social de um grupo. 

Num segundo momento histórico, em que o capital passou do 
capitalismo liberal ao imperialismo, o sociólogo (1976, p. 176) destaca 
o período que assinala “a supressão de toda a importância essencial do 
indivíduo e da vida individual, no seio das estruturas econômicas e,  
a partir destas, no conjunto da vida social”. Assim, o romance, acom-
panhando as transformações da estrutura social, sofre uma modificação 
formal significativa: sai de cena o “herói problemático” para dar lugar 
ao processo de dissolução da personagem, alguém que se debate em 
busca de um sentido para a existência. “O romance antigo ensina-nos 
que o homem é; nos começos da era contemporânea indaga como ele 
é; romance de hoje perguntar-se-á seu porquê e seu para quê” (COR-
TÁZAR, 2004, p. 66).  

É possível atestar essa característica de “herói problemático” 
no personagem Stephen Dedalus de James Joyce. O jovem descobre 
a existência do mundo a partir do sujeito e do lugar que ele ocupa. De 
um garoto frágil e religioso, Stephen atinge a fase adulta rodeado por 
luxúria e sensualidade.  Nesta fase, iniciam os conflitos do personagem 
em busca de respostas às questões familiares, aos dogmas católicos e ao 
seu próprio eu. “[...] a presença inequívoca do romance em nosso tem-
po, se deve ao fato de ser ele um instrumento verbal necessário para a  
posse do homem como pessoa, do homem vivendo e sentindo-se viver” 
(CORTÁZAR, 2004, p. 67). 

Segundo Goldmann, uma estrutura tão complexa não poderia 
ser produto da atividade individual, mas se dá devido ao esforço de um 
grande número de indivíduos vivendo os mesmos problemas e procuran-
do solucioná-los. Não se trata, todavia, de uma identidade de conteúdo 
entre a forma de pensar do grupo social e a criação individual, mas de 
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uma coerência, de uma homologia estrutural podendo ser expressa atra-
vés de criações imaginárias aparentemente muito diferentes do conteúdo 
da consciência coletiva. Não haveria necessariamente consciência, por 
parte do escritor, desta relação entre o mundo imaginário e a realidade.  
O essencial é que a apreensão feita por ele alcance os pontos essenciais da 
realidade. Assim, Goldmann (1976, p. 14) afirma que:

[...] o problema do romance é fazer do que na consciên-
cia do romancista é abstrato e ético o elemento essen-
cial de uma obra onde essa realidade não existiria senão 
à maneira de uma ausência não tematizada ou, o que é 
equivalente, de uma presença degradada. Como escreve 
Lukács, o romance é o único gênero literário em que a 
ética do romancista converte-se em problema estético da 
obra. (Grifos do autor).

A teoria de Goldmann está centrada na representação da reali-
dade observada nas fronteiras das estratificações sociais. Todos os em-
bates, os conflitos, os espaços representados no romance são manifes-
tações de poder. Tomamos como exemplo desse conceito ‘O Castelo’ 
de Franz Kafka. Nela, a narrativa está toda construída no entorno das 
estruturas de poder e os personagens estão cumprindo os devidos pa-
peis sociais dentro da sociedade (as personagens são amantes, donas de 
casa, mensageiro e outros). Nessa perspectiva, desaparecem os valores 
individuais e dá lugar às estruturas de grupo.

CONSIDERAÇÕES 

Bakhtin e Goldmann abordam a construção do gênero romanesco 
com foco radicalmente diferente. Vimos que a teorização desenvolvida 
pelo primeiro estudioso parte da enunciação, ou seja, é a partir da fala 
que eu localizo o lugar; ao passo que o segundo entende o romance 
como a representação da realidade observada nas fronteiras das estrati-
ficações sociais.  

Compreender o romance através dos subsídios teóricos forneci-
dos pelas obras de dois grandes estudiosos nos leva a conclusão de que 
o gênero romanesco não é apenas o produto de uma sociedade, mas está 
imbricado de uma estruturação formal que o compõem, ou seja, a esté-
tica servindo como máquina de fiar das questões sociais.
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C a p í t u l o  5

A SENSIbILIDADE DA POESIA DE PAbLO 
NERUDA NO ENSINO

Ana Claudia Braz Onezorg1

Marcos Aparecido Pereira2

INTRODUÇÃO

O contato com o texto literário, gera inúmeras transformações, seja 
no campo do conhecimento ou da fantasia, das emoções. Assim,  
acredita-se que o uso da literatura no ensino de Língua Es-

panhola seja um caminho repleto de ganhos, tanto para o professor 
quanto para o aluno.

A poesia devido ao seu caráter emocional, estilístico, linguístico e 
cultural é, sem dúvida, um ícone de destaque dentro da própria literatura 
e, pelos mesmos fatores, não poderia deixar de sê-lo dentro do universo 
do ensino. Logo, objetivou-se mostrar a importância do uso da poesia 
como um instrumento que facilite o ensino, satisfatório e eficaz. 

Nesse sentido, acreditamos que a poesia de Pablo Neruda 
pode ser um importante recurso didático para o ensino de Língua 
Espanhola no Ensino Médio, uma vez que, além de possibilitar um 
maior contato com as especificidades do idioma, é também uma  
oportunidade ímpar de se refletir a respeito de questões sociais,  ver-
dadeiramente humanas, universais.

1  Técnica de Assuntos Educacionais IFMT Campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo, especialista 
em Metodologias do Ensino de Língua Portuguesa e Literatura, graduada em Letras/Espanhol 
- FIAR - Faculdades Integradas de Ariquemes; 

2  Doutorando em Estudos Literários – PPGEL UNEMAT; Mestre em Ensino IFMT; Docente 
IFMT Campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo.     
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LITERATURA EM SALA DE AULA 

Partindo da perspectiva de que educador deve estar atento à sua 
prática educativa, a fim de criar maneiras de tornar sua aula atrativa e 
embasados nas teorias de alguns autores renomados, verifica-se a im-
portância do uso da literatura como ferramenta facilitadora para o ensi-
no/aprendizagem de Língua Espanhola 

A literatura segundo Cunha (2006), permite que o leitor adquira de 
forma prazerosa uma visão mais ampla e crítica da realidade e da condi-
ção humana. Desse modo, o contato com a literatura possibilita ao aluno 
uma visão crítica da realidade e da condição humana, mas o gênero lite-
rário protege essa realidade através da imaginação e da criatividade não 
permitindo assim que a mesma cause choque ou decepção. 

Segundo Coelho (1997) o leitor em contato com o texto literário 
adquire uma consciência de mundo, que se faz presente na obra e tem 
o poder de agir e gerar transformações no espírito de quem lê. Desse 
modo, a literatura mostra-se uma importante ferramenta a ser utilizada 
pelo professor no sentido de conscientizar o aluno de sua realidade pes-
soal e da realidade do mundo em que vive. A função de conscientizar 
vem, segundo Coelho (1997), do fato de que ao escrever o autor trans-
mite uma filosofia de vida, essa transmissão é para a autora, obrigatória 
para o bom escritor que pretende criar um universo literário significati-
vo e coerente. Esta autora ainda afirma que as obras que não imprimem 
consciência de mundo não chegam a ser consideradas obras literárias, 
sendo definidas por ela como “mero jogo literário” (COELHO, 1997, 
p. 44). Uma boa obra literária passa obrigatoriamente àquele que lê um 
novo aprendizado.

Também Lajolo (2003) diz que a literatura é uma importante fon-
te de conhecimentos, pois através dos livros o leitor aprende muito a 
respeito do mundo que o rodeia, e ressalta que é mais fácil aprender se 
divertindo e a literatura pode ensinar e divertir o mesmo tempo. 

Ainda segundo Lajolo (2003) a literatura possui funções impor-
tantes: permite ao ser humano se comunicar, o que é definido pela au-
tora como função prática, e tem o poder de transmitir emoções, experi-
ências e ideias. Outra função segundo a mesma autora é a de expressar 
a cultura, os valores e as tradições de determinado povo. Além disso,  
a literatura pode ainda cumprir um papel muito importante, o de denun-
ciar falhas e injustiças sociais. 
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Literatura é algo vivo, dinâmico, que faz parte da vida 
da gente. Você consegue imaginar um mundo sem his-
tórias contadas, sem poemas, sem canções, sem contos, 
sem filmes? Pois tudo isso é literatura. Ela abre portas, 
cutuca, alimenta e nos permite “dar asas à imaginação” 
(LAJOLO, 2003, p. 5, grifo da autora).

Assim pode-se perceber que o uso da literatura em sala de aula 
constitui um instrumento riquíssimo, capaz de gerar comunicação, cons-
ciência social e, principalmente, estimular a imaginação e a fantasia. “Às 
vezes, as fantasias mais disparatadas são capazes de refletir a realidade 
melhor que os relatos mais realistas” (LAJOLO, 2003 p. 87). Ou seja,  
a fantasia não deve ser encarada como desnecessária ou sem utilidade. 

Usando as palavras de Santos (1997, p. 242), “É preciso preo-
cupar-se com as necessidades que os indivíduos têm de expressar-se, 
comunicar-se, criar, agir, conhecer, organizar-se e avaliar-se”. Prepa-
rando as atividades de acordo com as necessidades dos alunos o pro-
fessor conseguirá, segundo a autora citada, desenvolver o seu trabalho 
pedagógico de forma organizada, motivar o aluno e contribuir para o 
seu desenvolvimento como indivíduo e cidadão.  

LITERATURA E O ENSINO DE LÍNGUA 
ESPANHOLA 

No ensino de Língua Espanhola o uso de textos literários é um 
recurso de grande importância, por ser uma representação da própria 
língua e ser capaz de aproximar o aluno da realidade que se busca co-
nhecer.  Mesmo sendo de ficção, os textos literários, por serem escritos 
para os falantes da língua, são amostras do comportamento linguístico e 
cultural dessa comunidade (JOUINI, online, 2020). Dessa forma, o alu-
no deixa de estudar apenas o lado teórico referente às características da 
língua e passa a ter um contato mais prático com a realidade linguística 
e cultural do idioma.

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2008. p. 67), 
enfatizam que: “A leitura do texto literário é, pois, um acontecimento que 
provoca reações, estímulos, experiências múltiplas e variadas, dependen-
do da história de cada indivíduo”.  Dessa forma, o professor consegue 
com o texto literário ampliar os conhecimentos de seus alunos, além de 
proporcionar experiências únicas e transformadoras a cada discente.
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Jouini (online, 2020) discute a importância de se escolher os tex-
tos a serem utilizados em sala afirmando que qualquer texto que venha 
despertar o interesse dos alunos será sempre adequado. O texto, segun-
do o autor, não precisa ser necessariamente um modelo de escrita, uma 
vez que, alguns escritos mais simples podem ser mais motivadores que 
outros sintática e estruturalmente impecáveis. Neste caso o mais im-
portante é a motivação e o interesse que ele pode despertar nos alunos. 

Jouini (online, 2020) defende, ainda, a variedade de gêneros lite-
rários que podem ser explorados nas aulas de Língua Espanhola, ressal-
tando ainda que o uso dos textos não deve se restringir à realização de 
exercícios de gramática e vocabulário, pois os mesmos possuem múlti-
plas formas de serem ricamente explorados. E dentre todos os tipos de 
texto menciona o uso do poema como um dos instrumentos de ensino 
aprendizagem que pode ser explorado pelo professor. 

Para Maia (2001) é importante que a escola faça uso da poesia 
e que ela seja transmitida aos educandos como um item de grande im-
portância, uma vez que muitos alunos no Brasil encontram na escola a 
única oportunidade de entrar em contato com esse tipo de texto. Desse 
modo cabe ao professor fazer uso mais frequentemente da poesia na 
sala de aula, explorando as diversas possibilidades que esse gênero ofe-
rece e não deixando de lado um recurso tão rico.

No entanto a autora discute em seu livro o fato de que a escola, 
muitas vezes, repreende a imaginação dos alunos, não dando o devido 
valor às atividades relacionadas às artes e à imaginação e, recrimina 
o fato de que a escola muitas vezes considere essas atividades como 
“tempo perdido” (MAIA, 2001, p.15, grifo da autora). 

A sociedade separa constantemente suas atividades em 
duas categorias: aquelas que são “sérias” e aquelas que 
aparentam não sê-lo. De uma maneira simplificada, po-
de-se dizer que no domínio do “sério” estão situados o 
trabalho e a escola e, no domínio do “não-sério”, as ati-
vidades lúdicas. Na escola [...] a poesia é incluída entre 
as atividades lúdicas, consideradas como “não-sérias”. 
(MAIA, 2001, p.16, grifo da autora). 

Contudo, é preciso que o professor se pergunte sobre a finalidade 
do seu próprio trabalho. Rubem Alves (2005, p. 12) explica que são 
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apenas duas as tarefas da educação, e estão exemplificadas em forma de 
duas caixas, a de ferramentas e a de brinquedos.

O professor tem que se perguntar: “isso que eu estou en-
sinando é ferramenta para quê? De que forma pode ser 
usado? Em que aumenta a competência dos meus alunos 
para viver a vida?” se não houver resposta, pode-se estar 
certo de uma coisa: ferramenta não é.
Mas há outra caixa, na mão esquerda, a mão do coração. 
Essa caixa está cheia de coisas que não servem para nada. 
Inúteis. Lá estão um livro de poemas da Cecília Meireles, 
a “Valsinha”, do Chico, um cheiro de jasmim, um qua-
dro do Monet, um vento no rosto, uma sonata de Mozart,  
o riso de uma criança, um saco de bolas de gude... Coisas 
inúteis. E, no entanto, elas nos fazem sorrir. E não é para 
isso que se educa? Para que nossos filhos saibam sorrir?

Desse modo, a poesia cumpre as duas funções, a da caixa de 
ferramentas e a da caixa de brinquedos, sendo capaz ao mesmo tempo 
de proporcionar ao aluno “conhecimentos-ferramentas, conhecimentos 
que nos ajudam a entender e a fazer coisas”, e também os prazeres, que 
não são considerados ferramentas. “Não têm uma função prática. Mas 
dão alegria. Dão sentido à vida. [...] Na caixa de ferramentas estão os 
conhecimentos que são meios para viver. Na caixa de brinquedos es-
tão os conhecimentos que nos dão razões para viver” (ALVES, 2005,  
p. 80-81, grifo do autor). 

PAbLO NERUDA 

Diante das perspectivas levantadas até o presente momento, 
pode-se perceber que a poesia é uma ferramenta enriquecedora dentro 
do processo de ensino/aprendizagem e desta forma pretende-se com 
este trabalho abordar o uso da poesia de Pablo Neruda nas aulas de 
Língua Espanhola. 

Objetiva-se neste tópico esclarecer o porquê da escolha do  
poeta Pablo Neruda e não de outro importante poeta, ou escritor da 
Língua Espanhola. 

O referido poeta nasceu no dia 12 de julho de 1904 em Parral, 
interior do Chile, foi batizado com o nome de Neftalí Reyes Basoalto, 
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passando a ser chamado pelo pseudônimo de Pablo Neruda aos dezes-
seis anos, após receber o primeiro prêmio das festas primaveris de Te-
muco. Durante toda a sua vida, Neruda foi política e culturalmente ati-
vo. Macedo (online, 2020) o define como “Político, diplomata, cidadão 
do mundo e arauto do povo sofrido dos altiplanos da América”.   

Publicou seu primeiro livro aos dezenove anos e é nomeado Côn-
sul aos vinte e três na Birmânia, assumindo posteriormente o consulado 
em Barcelona, México e Paris. Foi eleito Senador em duas províncias 
Chilenas e perdeu o cargo ao ser processado pelo Presidente da Re-
pública González Videla. Devido ao processo passa a viver escondido 
e nessa época publica Canto General, obra na qual retrata a vida dos 
povos da América Latina. 

Devido a sua produção artística e também a sua preocupação 
com a política e com o povo, Neruda recebeu vários prêmios, dentre 
eles o Prêmio Nobel de Literatura na Suíça e o Prêmio Internacional da 
Paz, em Pequim.  

Pablo Neruda foi um poeta inigualável, pois:  

Não foi apenas o grande poeta latino-americano do seu 
tempo. Ele foi e é um escritor de porte universal, pois 
sintetizou como poucos, a consciência política da sua 
geração, o lirismo romântico de corte amoroso e fraterno 
e bem assim o domínio irrecusável de uma linguagem 
sutil e fulgurante, que tanto marcou a tradição da cultura 
literária do Terceiro Mundo (MACEDO, online, 2020).

Neruda soube dar a sua produção literária uma função social, sem 
deixar de lado o romantismo e a beleza. Suas obras se encaixam na des-
crição da poesia atual apresentada por Cunha (2006, p.123) quando diz 
que: “Modernamente, a poesia, em quase todas as suas variantes de es-
tilo, reincide sobre um objetivo semelhante, ou seja, investigar o real, 
aumentar o conhecimento e a vivência do mundo através das palavras”. 

Percebe-se a importância dada por Neruda ao universo político 
e social da sua terra e de tantas outras por onde passou, esta caracte-
rística do autor e de seus poemas é exemplificada de modo bem ex-
plícito por Costa (2007, p. 27): “Pablo Neruda como todo poeta, não 
pode separar-se de sua biografia nem da história socioliterária e po-
lítica da época em que viveu.” Suas obras principalmente Canto Ge-
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neral são o retrato do homem, da sociedade, da história e da natureza  
latino-americana. 

A América em canto general se define como fauna, flora, 
história e geografia. A América é o tema, inspiração e mo-
tivo. E acima de tudo, é a própria poética do poema. Tal-
vez nenhum outro poeta americano tenha se aproximado 
tanto da natureza, das raízes e da história latino americana,  
e nem soube associar, tão intimamente, palavra e paisa-
gem, como Neruda fez em canto general. tornando-se para 
muitos o “poeta da América”. (COSTA, 2007, p.187).

O trecho a seguir refere-se ao poema Artigas que está presente 
em Canto General. 

Y se Pablo Neruda, el cronista de todas las cosas
te debía
Uruguay, este canto,
este canto, este cuento, esta miga de espiga, este
Artigas
no falté a mis deberes...
en estas palabras oscuras, que dejo en memoria 
de tu capitán luminoso (NERUDA apud COSTA, 2007, 
p. 217).

Por meio deste poema percebe-se a influência da poesia de Pablo 
Neruda em toda a América Latina, já que, o próprio autor afirma ter 
saldado a dívida que tinha com a história do Uruguai. O poema Artigas, 
escrito em 1967, por exemplo, é uma homenagem a um personagem 
homônimo da história do país. Destaca-se, ainda que esse texto só foi 
incluído em Canto General na edição de 1968, ou seja, apenas 18 anos 
após a primeira publicação (COSTA, 2007, p. 217, grifo nosso).

Canto General representa o lado político-social do autor, mas 
outra característica marcante do poeta é o lirismo explícito em suas 
construções poéticas, que por si só proporcionam uma oportunidade de 
reflexão sobre o ser humano e suas relações:

[...] Como para acercarla mi mirada la busca.
Mi corazón la busca, y ella no está conmigo.
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La misma noche que hace blanquear los mismos árboles.
Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos [...] 
(NERUDA, 2008, p. 46).

Desse modo, o acesso do leitor escolar a textos poéticos favorece 
uma educação poética, já que estes além de se utilizarem de formas cria-
tivas do uso da linguagem são capazes de proporcionar uma reflexão do 
ser humano para consigo mesmo, com os outros e com o tempo. 

Logo, diante de todo o universo que abrange a poesia de Neruda 
pode-se concluir que sua poesia é um recurso que se utilizado no ensino 
de Língua Espanhola pode aproximar o aluno de algumas especifici-
dades do meio em que viveu o poeta, trazendo assim, uma perspectiva 
mais realista da língua alvo, mas que, sobretudo, contribui para que o 
estudante reflita, discuta, sinta e se depare com universos sociais, histó-
ricos e culturais que longe de serem locais, são universais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O contexto educacional brasileiro é repleto de obstáculos a serem 
superados diariamente pelos professores e, também, pelos alunos. As-
sim, faz-se necessário uma prática diferenciada por parte do professor, 
uma vez que, cabe a ele, mesmo diante de dificuldades educacionais di-
versas, incentivar seus alunos a trilharem o caminho do conhecimento.

Sabemos que essa tarefa não fácil, mas a partir do momento que 
o aluno se conscientiza de que o aprendizado está em suas próprias 
mãos, ele passa valorizá-lo e, consequentemente, buscá-lo por si mes-
mo. Diante desse contexto, faz-se necessário o uso de ferramentas que 
sejam capazes de estimular, despertar o interesse do aluno. 

No ensino de idiomas, atividades que desenvolvem a consciência 
crítica perante as relações humanas e não somente aspectos linguísticos 
e gramaticais, enriquecem o processo de ensino-aprendizagem. Desse 
modo, vê-se a necessidade do uso de recursos que retratem de forma 
mais realista as peculiaridades da língua e que torne o seu ensino um 
momento de aprender, se emocionar e se divertir.  

Por fim, acredita-se que o uso da literatura e, sobretudo, da po-
esia de Pablo Neruda nas aulas de Língua Espanhola, seja um meio de 
ensinar através da sensibilidade, pois o autor soube traduzir muito bem 
a existência humana através da poesia, esse gênero mágico, capaz de 
transformar a vida em palavras.  
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C a p í t u l o  6

ESCALA E POÉTICAS DE RESISTÊNCIA 
NA SOCIEDADE DO MAL-ESTAR EM OS 
MENINOS CORREM DE PACHA ANA

Everton Santos de Brito1

Karina Figueredo Souza2

Lucas Santos Café3

MEMóRIA-CORPO 

Terça-feira de carnaval, Cuiabá, capital de Mato Grosso. Me reúno 
com amigos no início da tarde para acompanhar o trajeto de um 
tradicional bloco de carnaval que aglomera artistas da cidade, jor-

nalistas e a comunidade LGBTQIA+. O fim do percurso realizado pelos 
foliões é a famosa Praça da Mandioca, lugar boêmio e ponto oficial de 
festejo da cidade. O acesso à praça é restrito pela Prefeitura para evi-
tar que os foliões entrem com bebidas em recipientes de vidros e outras 
periculosidades, garantindo assim, um carnaval tranquilo e familiar. Na 
turma em que eu estava com mais de dez pessoas, todas usando o abadá 
do bloco que acompanhávamos, eu era o negro mais escuro. Todos aden-
traram a área protegida para os foliões, menos eu. Fui barrado e pediram 
para me revistar. Na empolgação, demorou algum tempo para os meus 
amigos perceberem que eu já não acompanhava o grupo. Ao perceberem 
que eu estava sendo revistado, voltaram e perguntaram para os policiais 
militares que faziam a revista, o que estava acontecendo. Receberam a 
resposta que era um procedimento comum para a segurança de todos, 
então um amigo gritou: “Mas por que ele? Todos nós entramos e só bar-
raram ele!”. Não houve resposta. Finalizaram o procedimento e liberaram 
a minha entrada. Era fim de tarde, iria começar a tão esperada noite da 
terça-feira de carnaval. Me senti desorientado e deslocado, havia uma 

1  Everton Santos de Brito é mestrando do PPGECCO - UFMT. Bolsista CAPES - CNPq 2019.
2  Karina Figueredo Souza é mestranda do PPGECCO – UFMT.
3  Doutorando em História pelo PPGHIS – UFMT. Professor de História do IFMT – Primavera 

do Leste. 
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tristeza em mim e na cidade, os sorrisos e as músicas formavam uma 
imagem distante de mim. Fui pra casa antes de anoitecer.

Era uma vez uma menina, olhos de esmeralda, cabelos cor de ca-
nela, sorriso branquinho estampado na pele avermelhada de sol, pernas 
e braços longos, corpo rechonchudo, inteligente, esforçada, sempre aju-
dava sua mãe nas tarefas da casa. Orgulho da família. Começou a fazer 
teatro aos 15 anos. Passou no primeiro vestibular da sua vida, não era 
exatamente o curso que queria, mas tudo bem, era uma Universidade 
Federal. Movimento estudantil. Grupos de teatro. Coral. Convivências. 
Escuta [...] Depois de um tempo exercitando a escuta, ela se deu conta de 
que inúmeras coisas em sua trajetória tinham sido muito mais fáceis do 
que para outras pessoas. Se deu conta de que, por mais preta fosse a pele 
de seu pai, de toda sua família paterna, ela ainda era a menina de olhos de 
esmeralda e pele avermelhada de sol. E que pelo tom de sua pele, nunca 
foi parada pela polícia. Nunca teve uma arma apontada para a cabeça. 
Nunca foi reprovada em uma entrevista de emprego. Nunca foi despejada 
de sua casa. Nunca sofreu assédio. Nunca foi perseguida. Nunca foi. Ela 
sempre foi branca. Por outro lado, por ser mulher, ela já teve uma arma 
apontada para a cabeça. Já foi reprovada numa entrevista de emprego. 
Já sofreu assédio. Já foi perseguida. Já foi menosprezada. Sempre foi. 
Ela sempre foi mulher. Hoje, consciente de tantos “nuncas” e “sempres”, 
movida pelos afetos, empatia, pelas diversas [r]e[s]xistências que atra-
vessaram seu caminho, escolheu colocar seu corpo em cena, colorir o 
cenário, iluminar a plateia. Era uma vez uma mulher que “nunca foi” e 
que “sempre foi” [...]. 

Era abril de 2014. Muitas coisas estavam sendo discutidas nas 
escolas públicas da rede estadual da Bahia. Talvez o principal debate 
girava em torno dos malabarismos que teriam que ser realizados para 
cumprir o calendário letivo afetado pela greve de 2013 e pela Copa do 
Mundo. Mas na Escola Quilombola Estadual Onildo Raimundo de Cris-
to, localizada na zona rural da cidade de Valença, as atenções estavam 
voltadas para a nomeação do seu primeiro diretor. Inaugurada em 2011, 
25 quilômetros distante do centro da cidade, a escola Quilombola sofria 
com, entre outras coisas, a falta de professores e de uma gestão admi-
nistrativa própria. Não só a distância afastava os professores da escola, 
sendo que, em minha opinião, o preconceito e o racismo eram até mais 
significativos nesse processo. Finalmente, em abril saiu minha nomea-
ção para diretor da escola quilombola, que obviamente, ficava em um 
quilombo. Compareci ao Núcleo Regional Educacional 05 (NRE05) e 
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recebi as informações necessárias para assumir o cargo. Umas das pri-
meiras tarefas era abrir uma conta no Banco do Brasil para que, pela 
primeira vez em sua história, a escola recebesse recursos próprios.  
A orientação era comparecer ao banco com um documento com foto, 
cópia do Diário Oficial e alguns formulários entregues no NRE 05. Che-
guei com tudo conferido dentro de uma pasta. Peguei uma fila de horas. 
Sentei na cadeira e se instaurou um verdadeiro inquérito. O atendente 
parecia um investigador policial ou um clérigo do Tribunal da Santa 
Inquisição. Talvez em sua cabeça se passava a ideia de eu ter falsificado 
toda aquela a documentação. O próprio racismo estrutural impede que 
negros adentrem em determinados espaços, e por ser negro, preto do 
cabelo crespo e do nariz largo, o atendente talvez não parou para pensar 
que, de fato, eu tinha sido nomeado para assumir o cargo de diretor. Na 
cabeça dele eu estava tentando aplicar um golpe, fraudar o sistema. Isso 
ficou ainda mais evidente quando ele não abriu a conta me dizendo que 
os documentos que levei não eram suficientes e alguns não tinham valor 
legal. Voltei no NRE 05 e procurei a diretora de finanças para explicar 
a situação. Ela ficou chocada, parecia não acreditar. Imediatamente ela 
levantou de sua cadeira dizendo que iríamos resolver tudo naquele mo-
mento. Entramos no carro dela e menos de uma hora depois eu estava 
no Banco novamente. Ela não pegou nem senha, nem fila. Apenas me 
perguntou qual mesa eu tinha sido atendido e se dirigiu ao atendente. 
Perguntou com rispidez os motivos de eu não ter sido atendido. Ques-
tionou o fato de nenhum outro diretor ou diretora ter sido submetido à 
essa situação. Colocou o atendente na parede perguntando se não fui 
atendido pelo fato de ser negro. Aquele pequeno tumulto foi estabe-
lecido na agência. O gerente foi avisado e tomou a frente da situação. 
A chefe de finanças, uma mulher branca, com fenótipos caucasianos, 
fazia questionamentos em voz alta e colocava todo mundo na parede.  
O gerente só afirmava que houve um mal-entendido e pedia desculpas 
pela situação. Eu não precisei mais entregar nem meus documentos e a 
conta foi aberta com a “velocidade da luz”. Enquanto todo constrangi-
mento acontecia eu só pensava no que Frantz Fanon, Abdias Nascimen-
to, Munanga, Djamila Ribeiro, Nilma Lino Gomes e Suely Carneiro 
falam sobre o negro e o racismo. Fiquei pensando quantas pessoas são 
desumanizadas e assassinadas por essa patologia social. Ao chegar em 
casa coloquei um disco de Edson Gomes, primeiro pensador a me ensi-
nar o que era o racismo. Refletia sobre suas músicas e agradecia a Deus 
pela sua existência. Ao mesmo tempo ficava pensando qual seria a pró-
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xima vez que, para adentrar em um determinado espaço, eu precisaria 
da tutela de uma pessoa branca.

Os três relatos apresentados acima são experiências das vivências 
dos autores deste ensaio. Compartilhar essas narrativas no início surge da 
necessidade de nos colocarmos, de estabelecermos um ponto de partida. 
Dizer quem somos, sinalizar o lugar de nossa fala e nosso lugar no mundo 
é uma ação necessária. Esta prática textual é feita à três cabeças e intenta 
refletir sobre as possibilidades de produção de poéticas de resistência ao 
alarmante recrudescimento dos discursos de ódio, intolerância e exclu-
são. Motivados pela disciplina Performatividades discursivo-afetivas do 
mal-estar na contemporaneidade, ofertada pela professora doutora Bran-
ca Falabella Fabrício, no Programa de Pós-Graduação em Estudos de 
Linguagem da Universidade Federal de Mato Grosso (PPGEL-UFMT), 
nos lançamos ao desafio de detectar ao nosso redor discursos e práticas 
que operam na contramão do sistema vigente. É importante salientar o 
momento em que essa reflexão é construída. A conjuntura contemporâ-
nea que qualificamos de um mal-estar na contemporaneidade pode ser 
qualificada a partir da intensificação de um certo repertório afetivo: dis-
cursos-afetivos de ódio, xenofobia, racismos, incivilidade, intolerâncias, 
violências e tantas outras atrocidades que segregam. Boa parte desse mal-
-estar é causado pela disseminação em todo mundo das ideias neoliberais 
de desempenho, competição, hiperconcorrência, sucesso e hiperindivi-
dualismo. A associação entre as ideias neoliberais e os discursos de ódio, 
a união dessas práticas, buscam mutilar e destruir possíveis práticas de 
solidariedade. Surge um cenário que pode sugerir para muitos uma certa 
desesperança, sendo que algumas palavras ressoam diariamente em nos-
so imaginário: medo, insegurança e dor. A palavra que ousamos usar que 
concatena os últimos anos no Brasil é golpe.

Dilma. Golpe. Temer. Golpe. Lula. Golpe. Bolsonaro. Golpe. 
Aqui propomos o entendimento amplo da palavra golpe. Segundo o 
dicionário online Michaelis, golpe significa “Movimento brusco e vio-
lento, de ataque ou defesa (...); Contusão (...); Pancada (...); Linguagem 
figurada: Estratégia desleal para se obter vantagens (...); Linguagem 
figurada: Desvio de dinheiro alheio (...)”. Esses vários golpes aplicados 
nos últimos anos culminaram em uma disseminação de discursos e prá-
ticas fascistas, que ascenderam uma direita radical e fundamentalista 
no Brasil. Somos diariamente perseguidos e golpeados com a rejeição 
à pluralidade de ideias e corpos, com uma ideia essencialista de pureza 
social que exclui a maior parte da população brasileira. 
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Os discursos fascistas vêm recheados de clichês que se amparam 
em fundamentalismo religioso, apagamento e silenciamento histórico, 
memoricídio, epistemicídio, em um único conceito de família tradicio-
nal no qual o pilar é o patriarcado, em ataques às diversidades de sabe-
res, gêneros e sexualidades, produzindo ideologias tóxicas que não são 
defensáveis eticamente. Se apoiam na invenção de um passado mítico 
para legitimar um ideal de pureza ligado ao ideal de fronteiras, que são 
ao mesmo tempo fronteiras geográficas e simbólicas, revelando uma 
sociedade que está atrelada a uma série de dicotomias classificatórias. 

A diversidade de ideias, a pluralidade de epistemes assusta os 
indivíduos dessa sociedade causadora do mal-estar, justamente porque 
desestabiliza discursos hegemônicos e as hierarquias estabelecidas nos 
processos de dominação. Na tentativa de criar desvios diante da sensa-
ção de incapacidade, de paralisia que este cenário impõe, nos propomos 
ao exercício de pensar outros modos de resistência, outras estratégias 
para seguirmos em pé, respirando. Não queremos apenas reagir ou re-
sistir, queremos agir por um mundo em que outros mundos sejam possí-
veis. É da imensidão geográfica do Brasil - de tons de pele, sabores, de-
sejos, crenças, mas também uma imensidão de sentenças de morte em 
vida - que optamos em olhar para afetos que nos atravessam, que estão 
ao nosso lado, construindo poéticas de resistência para falarmos de um 
Brasil que mata jovens negros, que mira na cabeça, que tem uma ponta-
ria eficiente e que dispara oitenta tiros em um civil desarmado. Busca-
mos construir reflexões a partir de narrativas que se propõem como uma 
alternativa de falar sobre esses tempos não como o fim do mundo, o fim 
dos caminhos e a perda das esperanças. É importante corroborar com 
discursos que ajudem a entender que o atual momento também é um 
grito de desespero de uma sociedade conservadora, que agoniza com os 
avanços progressistas conquistados nas últimas décadas por mulheres, 
homossexuais, negros e outras minorias outrora “colonizadas”.

Muitas são as obras e práticas textuais que discutem/escancaram 
a política de extermínio de algumas populações em todo mundo. No 
Brasil, esses trabalhos nos alertam principalmente sobre as políticas de 
morte e os genocídios enfrentados pela população negra. Para a escrita 
deste ensaio, optamos por trazer o poema Os meninos correm de Pa-
cha Ana, artista mato-grossense, mulher, negra, MC, poeta, cantora e 
compositora, que tem se destacado no cenário nacional e há tempos 
se debruça nesta temática/luta. Propomos uma breve discussão a par-
tir da noção de escala, desenvolvida pelos os autores E. Summerson 
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Carr e Michael Lempert, em um diálogo com epistemes decoloniais e 
afro-diaspóricas, sobretudo, a partir das reflexões do professor Achille 
Mbembe e o conceito de necropolítica.

OS MENINOS CORREM -  ESCALA E 
NECROPOLÍTICA - UMA TENTATIVA 
DE DIÁLOGO 

Os meninos correm
Os meninos correm,

Os meninos correm almejando tudo,
almejando o mundo,

pensando que a pressa é a solução pra tudo,
mas não é não.

Eles correm por medo,
correm em segredo,

correm na contramão.
Os meninos correm por causa do atraso,

 correm pra não ser um fardo, e isso nem é um caso 
isolado.

Os meninos correm,
alguns porque gostam,

outros só porque precisam mesmo.
Inclusive, os meninos correm mas nem todos chegam 

mais cedo.
Aliás, alguns nem chegam.

Isso porque os meninos correm, mas a polícia também
e todo dia quando ele sai, a mãe pede amém

pra que nada, nem ninguém
tire o seu maior bem.

Ela reza:
“Oromi ma, oromi mayor, oromi mayor, iabado aiê iêo
Oromi ma, oromi mayor, oromi mayor, iabado aiê, iêo

Ai, ai oxum, ora iê
Ai, ai oxum, ora iê”

Isso porque os meninos correm,
mas se for de madrugada e ele for preto

já é suspeito!
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Parece que ser escuro é defeito.
Os meninos correm da bala, da vala, da farda,
COMO SE AINDA EXISTISSE SENZALA!

Se vive até os 21, é lucro.
Isso é culpa de um sistema fajuto,

onde alguns meninos correm e chegam,
outros, deixam mães em luto.

 (Pacha Ana, fevereiro de 2017)

Pacha Ana, fazendo uso do seu lugar de fala, nos convida a olhar 
para uma população que se situa à margem, para através do afeto nos 
aproximarmos de corpos silenciados, identificados como “suspeitos” por 
um estado de exceção. Através desta obra, a poetisa nos convida a refletir 
sobre os processos de retirada de direitos, sobre a aniquilação de morte 
em vida, sobre o direito de matar e sobre as colonizações e a colonialida-
de do poder. Mbembe (2016, p. 123) afirma que “matar ou deixar viver 
constituem os limites da soberania, seus atributos fundamentais. Exer-
citar a soberania é exercer controle sobre a mortalidade e definir a vida 
como a implantação e manifestação de poder” . E ainda que “a soberania 
é a capacidade de definir quem importa e quem não importa, quem é ‘des-
cartável’ e quem não é” (MBEMBE, 2016, p. 135). Pensando na relação 
entre as imagens disparadas pelo poema e as que construímos do contato 
com a obra de Mbembe, nos arriscamos na construção de breves aponta-
mentos a partir do poema Os meninos correm, dentro de uma perspectiva 
escalar. Como defendem Carr e Lempert (2016, p. 3): 

(...) as escalas nas quais os atores sociais se baseiam para 
organizar, interpretar, orientar e agir em seus mundos não 
são dadas, mas são construídas - e um tanto trabalhosa. Es-
calar não é simplesmente assumir ou afirmar “grandeza” 
ou “pequenez” por meio de cálculo. Pelo contrário, (...) as 
pessoas usam a linguagem para dimensionar o mundo ao 
seu redor. (...) Embora as coisas possam ser grandes, por 
analogia, a criação de escala sempre implica em distinções, 
entre a grandeza da costela de uma baleia e a pequenez de 
um mármore, por exemplo. Como um esforço inerente-
mente relacional e comparativo, o dimensionamento pode 
assim conectar e até confinar o que é geograficamente, 
geopoliticamente, temporalmente ou moralmente “próxi-
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mo”, ao mesmo tempo em que distingue essa proximidade 
da que está “distante”. Da mesma forma, hierarquias em 
escala são os efeitos dos esforços para classificar, agrupar 
e categorizar muitas coisas, pessoas e qualidades em ter-
mos de graus relativos de elevação ou centralidade. Por 
exemplo, pense em como uma entidade ou domínio parece 
abranger outro, como em mapas que subordinam locali-
dades de ordem superior, unidades administrativas ou do 
modo como se pensa os estados-nação, as comunidades 
“acima”. (Tradução nossa).4

A partir da nossa compreensão dos conceitos referentes à no-
ção de escala, apresentadas no livro Escala - Discurso e dimensões da 
vida social5, podemos dizer que se trata da formação do sentido que 
possuímos de real e de concretude. A noção de escala não possui um 
caráter hegemônico, os autores salientam que o mundo material não é 
pré-configurado, há na materialidade do mundo um complexo trabalho 
de construção semiótica, envolvendo signos linguísticos e não linguís-
ticos. Esta construção não é estática, amplia a possibilidade de nos re-
lacionarmos com o objeto de análise. Entre outras palavras, a noção de 
escala contribui para o entendimento de que a realidade não é estática, 
buscando entender as coisas, os processos, os acontecimentos, a histó-
ria, a sociedade como elementos dinâmicos. Escala sugere movimento 
e análise - ampliar os referenciais e se manter aberto se torna uma ne-
cessidade de um trabalho escalar. Movimento escalar é um movimen-
to produtor de sentidos, sendo que o nosso processo de significação é 
sempre escalar, uma vez que para atribuir significados daquilo que é 
real ou material sempre fazemos projeções. As metáforas, por exem-

4  (…) that the scales that social actors rely upon to organize, interpret, orient, and act in their 
worlds are not given but made—and rather laboriously so. For to scale is not simply to assume 
or assert “bigness” or “smallness” by way of a ready-made calculus. Rather, (…) people use 
language to scale the world around them. (…). Although things can be made big though analogy, 
scale-making always also entails drawing distinctions, between the bigness of a whale’s rib and 
the smallness of a marble, for instance. As an inherently relational and comparative endeavor, 
scaling may thus connect and even confate what is geographically, geopolitically, temporally, or 
morally “near” while simultaneously distinguishing that nearness from that which is “far.” Simi-
larly, scaled hierarchies are the efects of eforts to sort, group, and categorize many things, people, 
and qualities in terms of relative degrees of elevation or centrality. Tink, for example, of the way 
one entity or domain seems to encompass another, as with maps that subordinate localities within 
higher order administrative units, or of the way nation-states are commonly thought to hover 
“above” communities. (CARR, LEMPERT, 2016, p. 3).

5  Scale – Dicourse and Dimensions of Social of Social Life (Tradução nossa).
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plo, são uma projeção escalar. Aliás, produção de narrativas são sempre 
projeções escalares. Fenômenos escalares são sempre fenômenos re-
lacionais, assim toda empreitada relacional é comparativa. Analogias, 
totalizações, sistemas classificatórios e estereótipos são relacionais, 
portanto escalares. O sentido não é definitivo, assim ao nos lançarmos 
ao exercício de propormos novas projeções, obteremos resultados com-
pletamente diferentes. Escalas são antes de tudo ideológicas.

No poema Os meninos correm, a utilização da palavra “correm”, 
numa escala de repetição, sugere imagens diferentes dentro da narrati-
va, que percorrem desde a leveza do simples ato de correr, atrelado ao 
imaginário de meninos que flertam com a infância e a liberdade, até o 
peso da triste realidade de alguns corpos que precisam correr para não 
morrer ou que são mortos enquanto estão correndo. As possibilidades 
apresentadas de diferentes imagens para uma mesma palavra ampliam o 
nosso olhar, nossa forma de nos relacionarmos à obra e, principalmen-
te, ao que ela convoca, possibilitando questionamentos, propondo uma 
desestabilização de sentidos pré-concebidos. 

Pacha Ana, ao trazer uma oração/saudação de matriz africana, na 
voz de uma mãe preta, utiliza projeções escalares de ancestralidade, ra-
cialidade, temporalidade, espiritualidade. Demarca um lugar, sugere um 
ritmo, uma sonoridade, invoca corpos portadores de saberes ancestrais, 
tradições orais, propondo olhares para uma cultura que vêm sendo histo-
ricamente perseguida, constantemente desvalorizada, e violentamente si-
lenciada. No artigo Para descolonizar os estudos de economia política e 
os estudos pós-coloniais: Transmodernidade, pensamento de fronteira e 
colonialidade global, Grosfoguel (2014) afirma que a expansão colonial 
europeia significou o genocídio e o epistemicídio de indígenas, africanos 
e de mulheres. Além disso, o colonialismo realizou um enorme memori-
cídio, sendo que a estrutura de conhecimento que domina as universida-
des de todo o mundo está atrelada com a estrutura imperialista colonial 
de poder. O homem ocidental, europeu, branco, heterossexual, cristão,  
é quem decide o que é o melhor para as demais populações de todo 
mundo. Nesses processos, ele despreza, invisibiliza, destrói e assassina 
sociedades inteiras, suas culturas e seus saberes. Segundo Grosfoguel, 
autores homens, brancos, de cinco países do mundo formam os cânones 
da ciência desenvolvida em qualquer universidade do mundo. Isso revela 
um racismo e um sexismo epistemológico iniciado com a modernidade 
e o colonialismo. Dessa forma, para descolonizar o pensamento é neces-
sário dialogar com uma diversidade epistêmica, buscando enriquecer a 
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maneira de ver o mundo. Ouvir a voz dos colonizados, estabelecer diálo-
gos com saberes e epistemes ancestrais se constituem enquanto caminhos 
possíveis para a descolonização do conhecimento. O pensamento e os 
saberes compartilhados por Pacha Ana, uma mulher, negra, através do 
poema Os meninos correm, se colocam na contramão da colonização e da 
permanente colonialidade. A ancestralidade da poetisa nos faz dialogar 
com múltiplas epistemes, múltiplos saberes, sobretudo saberes que foram 
esmagados pela modernidade.  

A autora utiliza a escala emocional-irônica para expor indigna-
ções pulsantes, para descrever o cenário que questiona. Poderíamos 
citar o trecho em que, optando por destacar o verso com letras maiús-
culas, sugere um grito, uma atenção maior: “COMO SE AINDA EXIS-
TISSE SENZALA!”. Em um outro fragmento identificamos escalas 
classificatórias e também de ironia: “mas se for de madrugada e ele for 
preto / já é suspeito! / Parece que ser escuro é defeito”, que evidencia a 
política de extermínio de corpos negros. Numa escala crítica, o trecho 
“Se vive até os 21, é lucro”, situa a realidade destes corpos que estão à 
margem, sinalizados, marcados para morrer. Pudemos identificar ainda 
outras projeções escalares dentro do poema, como por exemplo: escalas 
de indignação, de humor, metafóricas, históricas, político-críticas. 

“A cada vinte e três minutos um jovem negro é assassinado no 
Brasil”6. “Exército dispara 80 tiros em carro de família no Rio e mata 
músico”7. “75% das vítimas de homicídio no País são negras”8. “As-
sassinatos de jovens negros no Brasil aumentam 429% em 20 anos”9. 
Quando nos deparamos com alguns dados sobre a violência e a crimi-
nalidade no Brasil, nos colocamos diante de informações alarmantes, 
tanto pelo conteúdo, quanto pela dimensão midiática a qual esse con-
teúdo é submetido. Que corpos “merecem” viver? Que corpos “mere-
cem” morrer? Quem tem o poder de decisão? O poema Os meninos 
correm discute essas questões e expõe possíveis respostas, ainda que 
numa perspectiva irônica, a essas perguntas.

6  Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-36461295. Acesso em: 10 nov. 2019.
7 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/04/militares-do-exercito

-matam-musico-em-abordagem-na-zona-oeste-do-rio.shtml. Acesso em: 10 nov. 2019.
8 Disponível em: https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,75-das-vitimas-de-homicidio-

no-pais-sao-negras-aponta-atlas-da-violencia,70002856665. Publicada dia 05/06/2019. 
Acesso em: 10 nov.2019. 

9 Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/sociedade/assassinatos-de-jovens-negros-no
-brasil-aumentam-429-em-20-anos/. Publicada dia 17/04/2019. Acesso em: 10 nov. 2019. 

https://www.google.com/url?q=https://www.bbc.com/portuguese/brasil-36461295&sa=D&ust=1575145287578000&usg=AFQjCNENnexECGKIGRluxsMh1xSfarhUQA
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/04/militares-do-exercito-matam-musico-em-abordagem-na-zona-oeste-do-rio.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/04/militares-do-exercito-matam-musico-em-abordagem-na-zona-oeste-do-rio.shtml
https://www.google.com/url?q=https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,75-das-vitimas-de-homicidio-no-pais-sao-negras-aponta-atlas-da-violencia,70002856665&sa=D&ust=1575145287578000&usg=AFQjCNFiOSLNeFOMj5fYxKTmiBUHpLE9FA
https://www.google.com/url?q=https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,75-das-vitimas-de-homicidio-no-pais-sao-negras-aponta-atlas-da-violencia,70002856665&sa=D&ust=1575145287578000&usg=AFQjCNFiOSLNeFOMj5fYxKTmiBUHpLE9FA
https://www.google.com/url?q=https://www.cartacapital.com.br/sociedade/assassinatos-de-jovens-negros-no-brasil-aumentam-429-em-20-anos/&sa=D&ust=1575145287579000&usg=AFQjCNEbdbnutcE-z5L6DPbU38gcEtca-w
https://www.google.com/url?q=https://www.cartacapital.com.br/sociedade/assassinatos-de-jovens-negros-no-brasil-aumentam-429-em-20-anos/&sa=D&ust=1575145287579000&usg=AFQjCNEbdbnutcE-z5L6DPbU38gcEtca-w
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Na obra Discurso sobre o Colonialismo, Aimé Césaire (2010,  
p. 21) reflete sobre os diversos “nazismos” cometidos contra povos não 
europeus, sobretudo os que existiram durante todo o período de co-
lonização e escravização das populações negras, apontado que esses 
“nazismos” sempre foram aceitos pela população europeia:

(...) no fundo o que não é perdoável em Hitler não é o cri-
me em si, o crime contra o homem, não é a humilhação em 
si, senão o crime contra o homem branco, é a humilhação 
do homem branco, e haver aplicado na Europa procedi-
mentos colonialistas que até agora só concerniam aos ára-
bes da Argélia, aos coolies da Índia e aos negros da África.  

Dialogando com Césaire e Frantz Fanon, Mbembe (2016) propõe 
que o estado de exceção não foi fundado com nazismo, pois ele existiu 
antes para as populações negras. A escravidão moderna seria um exem-
plo de estado de exceção, ou melhor, um estado de terror duradouro.  
E esse terror duradouro, identificado por Mbembe, simboliza a realidade 
de boa parte dos negros brasileiros. Através do cruzamento dos dados do 
IBGE sobre a população negra no Brasil e o poema de Pacha Ana, po-
demos afirmar que os negros vivem em um estado de exceção contínuo, 
um mundo de morte, de mortos-vivos, que, segundo o autor, não pode 
ser explicado senão pela perspectiva da necropolítica. As novas formas 
de matar, de fazer de vivos mortos-vivos, não podem ser elucidados pelo 
biopoder, uma vez que, esta questão é uma política de morte, um ideal 
de extermínio que acompanha as populações negras desde a colonização. 

A necessidade de olharmos para os corpos negros é ressaltada 
quando olhamos os dados, por exemplo, divulgados pelo Atlas da Vio-
lência 2019, produzido pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada), e que publica estudos e dados relacionados ao índice de vio-
lência no Brasil. Segundo este estudo: 

Em 2017, 75,5% das vítimas de homicídios foram indi-
víduos negros (definidos aqui como a soma de indivídu-
os pretos ou pardos, segundo a classificação do IBGE, 
utilizada também pelo SIM), sendo que a taxa de ho-
micídios por 100 mil negros foi de 43,1, ao passo que 
a taxa de não negros (brancos, amarelos e indígenas) 
foi de 16,0. Ou seja, proporcionalmente às respectivas 
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populações, para cada indivíduo não negro que sofreu 
homicídio em 2017, aproximadamente, 2,7 negros fo-
ram mortos. (IPEA, 2019, p. 49).

Correr brincando, correr para chegar na escola, correr para pegar o 
ônibus, correr por esporte, correr para não morrer, correr para não ser eli-
minado. Pacha Ana nos conecta com Genocídio do negro no Brasil, uma 
das primeiras obras escritas por um intelectual negro brasileiro, visando 
o combate ao racismo e à discriminação racial em nosso país, Abdias 
Nascimento detalha como, historicamente, no Brasil, foi se formando e se 
construindo em um processo de um “racismo mascarado”. Segundo ele, 
o processo começa com a rejeição da história dos africanos e seus des-
cendentes, passando pelo mito da benevolência do branco português para 
com o negro e das possíveis “contribuições” do branco civilizado para 
com o negro “incivilizado”. Para Abdias, na construção desse “racismo 
mascarado”, houve até quem dissesse que a escravidão e outras atrocida-
des cometidas contra o negro, seria um mal necessário para o processo de 
civilização dos mesmos. Neste ponto, voltamos à reflexão proposta por 
Césarie (2010), de que ao longo do processo de colonização sempre foi 
permitido e aceito assassinar não europeus, sobretudo, negros. 

Influenciado por Fanon, Nascimento denuncia a existência 
do racismo no Brasil, enfatizando a desvalorização da mulher e do 
homem negro em nosso país, o branqueamento racial e cultural,  
a perseguição à cultura africana, a bastardização da cultura afro-
brasileira e todas as estratégias de genocídio do negro e sua cultura 
em terras tupiniquins. Segundo o autor, o racismo camuflado existente 
no Brasil é muito mais nocivo que o “racismo declarado” existente na 
sociedade estadunidense, pois é sustentado pelo mito da “democracia 
racial”, o racismo à brasileira se esconde, se camufla, finge não existir. 
O que dificulta a criação de mecanismos para combatê-lo, contribuindo 
para um estado de terror duradouro para as populações negras.

Como barrar esse estado de terror duradouro que assola as 
populações negras? Como superar a colonialidade do poder? Como 
resistir e agir diante desse mal-estar da contemporaneidade? A obra de 
Pacha Ana seria um caminho para superar a colonialidade do poder? De 
que forma Os meninos correm pode nos ajudar a formar estratégias e 
alianças de resistência? 

Walter Mignolo (2017) afirma que a colonialidade era a pauta 
oculta ou o lado “escuro” da modernidade. Segundo o autor, pensar o 
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conceito de colonialidade já é um ato descolonizador, pois é preciso 
partir de um olhar descolonial para observar a barbárie existente por 
trás do discurso civilizatório. “(...) Assim, ocultadas por trás da retórica 
da modernidade, práticas econômicas dispensavam vidas humanas, e o 
conhecimento justificava o racismo e a inferioridade de vidas humanas, 
que eram naturalmente consideradas dispensáveis” (MIGNOLO, 2017, 
p. 1). Dessa forma, a partir da visão de Mignolo, podemos pensar que 
por trás do discurso de progresso e de desenvolvimento, estão práticas 
discursivas e representações que tiram vidas, dizimam memórias e ex-
terminam culturas. Autores decoloniais como Ramón Grosfoguel, Aní-
bal Quijano e Walter Mignolo vão concordar que a principal tarefa dos 
teóricos decoloniais é quebrar com a colonialidade existente no mundo, 
a colonialidade está travestida de globalização/modernidade:

Há um fato na cultura de toda a América, e na da Amé-
rica Latina em particular, que envolve o mundo inteiro 
hoje em sua globalidade e que precisa ser reconhecido, 
questionado, debatido e evacuado: a colonialidade do po-
der. Esse é o primeiro passo para a democratização da 
sociedade e do Estado; da reconstituição epistemológica 
da modernidade; da busca por uma racionalidade alterna-
tiva. (QUIJANO, 2014, p.767, tradução nossa).10

Quebrar com a colonialidade significa utilizar a diversidade 
epistêmica. 

(...) Em ambos os casos, a geopolítica e a corpo-política 
(entendidas como a configuração biográfica de gênero, 
religião, classe, etnia e língua) da configuração de co-
nhecimento e dos desejos epistêmicos foram ocultadas, 
e a ênfase foi colocada na mente em relação ao Deus e 
em relação à razão. Assim foi configurada a enunciação 
da epistemologia ocidental, e assim era a estrutura da 

10  Hay un hecho en la cultura de América toda, y en la de América Latina en particular, que im-
plica a todo el mundo de hoy en su globalidad y que precisa ser reconocido, puesto en cuestión, 
debatido y evacuado: la colonialidad del poder. Ese es el primer paso en dirección de la democra-
tización de la sociedad y del Estado; de la reconstitución epistemológica de la modernidad; de la 
búsqueda de una racionalidad alternativa. (QUIJANO, 2014, p. 767).
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enunciação que sustentava a matriz colonial. Por isso,  
o pensamento e a ação descoloniais focam na enuncia-
ção, se engajando na desobediência epistêmica e se des-
vinculando da matriz colonial para possibilitar opções 
descoloniais – uma visão da vida e da sociedade que re-
quer sujeitos descoloniais, conhecimentos descoloniais e 
instituições descoloniais. (MIGNOLO, 2017, p. 6).

Dessa forma, Os meninos correm, de Pacha Ana, se apresenta 
enquanto uma alternativa de resistência ao mal-estar que atravessa a 
nossa sociedade. Entendemos que a poetisa propõe um esforço analítico 
da sociedade para superar a lógica da colonialidade que se estabelece 
por trás do discurso da modernidade. Utilizando da ancestralidade e de 
um olhar múltiplo, diverso, apresenta narrativas que questiona as nor-
mas que se criam, se complementam e são construídas culturalmente.  
A partir de Os meninos correm, entendemos que é possível ressignifi-
car as normas e os discursos que qualificam o mal-estar, revelando que 
nada é eterno, absoluto e universal. Pacha Ana nos estimula compreen-
der as mudanças e a transformações que encaminham nossas trajetó-
rias. Se a colonialidade, as ideias neoliberais, o machismo, o racismo, 
a heterossexualidade compulsória nos obriga a ter determinados com-
portamentos, se as categorias de dominação construídas pelo homem 
branco (ocidental, hétero, cristão) nos faz conviver com esse mal-estar, 
devemos utilizar Pacha Ana e outras epistemes subalternizadas para 
construir questionamentos aos discursos e as práticas de dominação 
hegemônicas. Se as categorias de dominação foram socialmente cons-
truídas, se narrativas contam e constroem narrativas, devemos construir 
novas narrativas, novos discursos que tragam problemas para a visão 
essencialista e da história enquanto providência. É necessário, em di-
versas esferas produtivas de criação, seja de conhecimento, artísticas, 
culturais e até mesmo nos games, criar novos discursos que perturbem 
toda estrutura discursiva estabelecida historicamente e restabelecida 
diariamente através dos discursos normativos da colonialidade.

OS MENINOS AINDA CORREM

“Terça-feira de carnaval (...) Fui pra casa antes de anoitecer.”. 
“Era uma vez uma menina (...) Era uma vez uma mulher que “sempre 
foi” e que “nunca foi”. “Em abril de 2014 (...) qual seria a próxima vez 
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que para adentrar em um determinado espaço eu precisaria da tutela 
de uma pessoa branca.” As três existências/resistências que cunharam 
este ensaio, se expuseram em diferentes perspectivas, atravessamentos 
de pele, empatia, afeto, movidos por suas diversas experiências. A es-
tratégia de apresentar os lugares de enunciação no início desta prática 
textual, se torna o nosso primeiro movimento escalar. Os relatos trazem 
pitadas da dimensão de como o Estado e as políticas públicas estão im-
pregnados de máximas segregadoras e excludentes voltadas aos corpos 
que se propõe como um desvio às normas impostas. Neste exercício 
de compartilhamento de narrativas autobiográficas, propomos ao lei-
tor uma aproximação, expondo como somos atravessados por questões 
muitas vezes silenciadas. E, sugerindo uma relação com as palavras de 
Pacha Ana, mensurar quantas “correrias” já foram impostas aos autores. 

A escolha de Os meninos correm se fez pelo seu conteúdo e como 
uma estratégia decolonial, ou seja, um caminho de descolonização. 
Acreditamos que é preciso descolonizar a mente, o ser, mas também 
a academia, os espaços de produção e o próprio conhecimento. Não se 
trata de “dar voz” aos corpos oprimidos e sim de pluralizar nossas re-
ferências e dialogar com diferentes epistemologias, convocando Pacha 
Ana e sua obra não apenas como fonte de pesquisa, mas como produ-
tora de saberes que historicamente foram desconsiderados e destruídos. 
As tensões propostas aqui tiveram como intenção sulear a inquietação 
de pensarmos outros cenários possíveis. À luz de conceitos que nos 
são caros para criar possibilidades de desestabilizar pensamentos he-
gemônicos, escurecendo, enegrecendo o próprio debate acadêmico. 
Descolonizar passa também por dialogar e colocar em evidência a pro-
dução artística/intelectual produzida em Mato Grosso, um estado que 
sofre com as dificuldades de ser entendido como tal, que está longe - 
no sentido geográfico da palavra - do dito “eixo”11 cultural e científico 
do país, e que, portanto, ainda é comumente associado a um ambiente 
de “inatividade” intelectual, acadêmica e consequentemente, artística. 
Desestabilizar o olhar colonial que existe no Brasil se torna um anseio 
para lutarmos por mais políticas públicas que objetivam diminuir as 
desigualdades tão presentes em todos os setores da nossa sociedade.

11  O “eixo”, aqui entendido, como as regiões sudeste e sul do país, que historicamente são associa-
das ao berço do conhecimento e da cultura brasileiros. Para se ter uma dimensão da distribuição 
geográfica da produção científica no Brasil, avaliamos através do portal da plataforma Lattes 
a quantidade de currículos cadastrados de doutores vinculados à pesquisa e ensino. Enquanto 
a região Sudeste concentra 63.007 de currículos, a região Centro-Oeste concentra 11.779 e a 
região Norte apenas 6.098. Fonte: http://estatico.cnpq.br/painelLattes/mapa/. 

https://www.google.com/url?q=http://estatico.cnpq.br/painelLattes/mapa/&sa=D&ust=1575134309937000&usg=AFQjCNF3eT3d9egl9P12pvUq272NIvPO3w


-  90  -

Levantar bandeira, ir para a rua, se posicionar, conceber obras ar-
tísticas com o que se tem para dizer pro mundo, ler e se atualizar, tudo 
isso é muito necessário, mas o que diríamos que é indispensável, é o 
desenvolvimento da capacidade de apresentar novas possibilidades, no-
vos olhares, estratégias de afeto no lugar de estratégias de guerra, buscar 
formas para sermos ouvido, pelo menos. Os anseios apresentados aqui, 
são atravessados por um tempo em que a perseguição a professores, ar-
tistas e tudo aquilo que escapa ao branco, homem, cisgênero, heterosse-
xual, cristão e rico, é alvo de perseguição. Em um tempo em que tudo 
aquilo que está à margem é alvo de perseguição, e com a certeza de que 
nos sentimos à margem desse cenário, e que a margem é muito maior e, 
portanto, cabe muito mais gente, não iremos abaixar nossas cabeças, pelo 
contrário, estaremos de cabeça erguida ocupando todos os espaços pos-
síveis, convocando todos que se sentem à margem para ocupar os espa-
ços renegados. Não estamos aqui somente para sobreviver, estamos aqui 
para fazer balbúrdia, arte, muita troca de afeto e (r)e(x)sistir! Sigamos em 
frente, enfrentando, correndo com/como os meninos.
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C a p í t u l o  7

NAS ÁGUAS DO TEMPO, NAS MEMóRIAS 
DA PALAVRA: UM ESTUDO DO CONTO 
INUNDAÇÃO DE MIA COUTO

Thamara Parteka1

 
Compositor de destinos,

Tambor de todos os ritmos
Tempo, tempo, tempo

Entro em um acordo contigo
Tempo, tempo, tempo [...]

De modo que o meu espírito
Ganhe um brilho definido

Tempo tempo tempo tempo
E eu espalhe benefícios

Tempo tempo tempo tempo.
(Caetano Veloso, Oração ao tempo)

INTRODUÇÃO

Este artigo busca refletir, numa perspectiva antropológica mito-
hermenêutica, o conto Inundação de Mia Couto, publicado em 
1994 no livro “O Fio das Missangas”, e sua relação com outras 

obras que discutem a temática do tempo, da memória e da linguagem 
com a finalidade de oportunizar um momento de reflexão sobre esses 
temas e sua relação com a Educação, Filosofia, História e Literatura.

Marcos Ferreira-Santos sugere que a relação de pesquisador 
com a obra deve perpassar uma jornada interpretativa, aliando o que 
Paul Ricouer apontou como o olhar do geógrafo, espírito do viajante 

1  Mestra em História, Poder e Práticas Sociais pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 
mestranda pelo Programa de Pós graduação em Educação da UFMT. 
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e a criação do romancista, pelos modos que o pesquisador deve sair 
do lugar confortável, já conhecido, desfazendo-se de preconceitos, 
construindo novos sentidos, a partir de uma cultura e arte específi-
cas (FERREIRA-SANTOS, 2008). A jornada interpretativa requer um 
movimento para fora, mas ao mesmo tempo para dentro, pois na me-
dida em que o pesquisador se abra para aquilo que é estranho a ele, 
ele reconhece em si uma parte que lhe era estranha, reencontrando-se 
e reinventando-se.

Neste ponto de vista a pessoa é o início, o meio e o fim da jor-
nada. A jornada interpretativa é o momento em que o pesquisador sai 
do seu lócus, de seu lar, rumo ao desconhecido, a viagem. É onde ele 
permite ser quem ainda não foi, se constituindo na alteridade. Nesse 
sentido, afirma Marcos Ferreira Santos (2005, p. 67): “E aí então, nessa 
explosão de sentidos, é que se dão as descobertas da constituição de 
nossa alteridade, me levam ao caminho de mim mesmo, ao mais espe-
cífico de mim, numa reconstituição pessoal de sentidos”. 

A Literatura é um espaço privilegiado nesse sentido, na medida 
em que o pesquisador/leitor se debruça sobre ela, se coloca no ponto de 
vista do narrador e/ou personagem tem a oportunidade de mergulhar em 
um outro universo ou em outra face de seu próprio universo. Conforme 
Antônio Cândido (1999, p. 82-83): 

Quer dizer que as camadas profundas de nossa persona-
lidade podem sofrer um bombardeio poderoso das obras 
que lemos e que atuam de maneira que não podemos 
avaliar [...], ela age com o impacto indiscriminado da 
própria vida e educa como ela – com altos e baixos, 
luzes e sombras.

Uma das funções da literatura é devolver a humanidade do pró-
prio homem, nesse sentido ela é formativa e educativa, portanto, crucial 
na formação de professores e em suas práticas educacionais. Por isso, 
Maurice Blanchot (1997, p. 79). afirma que a Literatura mais que vir 
representar outros mundos, ela apresente o outro de todos os mundos. 
Deste modo, nos dispomos a mergulhar nessa “Inundação” de Mia Cou-
to (1994) traçando diálogos com o “O Rio sem discurso”, poema de 
João Cabral de Melo Neto.
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TEMPO, MEMóRIA E NARRATIvA

O tempo atual é medido em anos, meses, dias e horas. As pes-
soas utilizam relógios, calendários, agendas e plainers, a fim de siste-
matizar a vida no tempo. Desde Santo Agostinho, o ocidente dividiu 
o tempo em passado, presente e futuro. E, desde a Modernidade, su-
pervalorizou o futuro.

O século XX, com suas atrocidades fez com que as pessoas re-
fletissem sobre as suas práticas e a questionassem os caminhos que a 
ideia de progresso levou a humanidade. A partir de então, as pessoas 
deixaram de debruçar-se tanto para o futuro e buscaram, debruçar-se, 
também sobre o passado. 

Era preciso falar do que aconteceu. Das pessoas que foram tortu-
radas, perseguidas e mortas na I Guerra Mundial, na Guerra do Vietnã, 
na Guerra Civil Espanhola, das pessoas que ficaram no campo de con-
centração durante II  Grande Guerra, era preciso falar sobre os fami-
liares desaparecidos...foi preciso reconhecer-se na História para que o  
mundo, inclusive o mundo interno, fosse reconstruído.

Passando de um macrocosmo - panorama histórico - para um 
microcosmo – psíquico -, de que maneira sentimos o tempo? Albert 
Einsten, nos seus estudos pautados na física relativista, aponta o tempo 
como a quarta dimensão. E contrariando a mecânica clássica, aliou as 
noções de tempo e espaço, pois, para ele, a passagem do tempo depende 
da velocidade do objeto em relação ao seu observador. Isso quer dizer 
que a passagem do tempo se sujeita ao ponto de vista do observador: se 
ele está parado, o tempo passa mais depressa, se está em movimento o 
tempo passa mais devagar.

De que modo a Literatura pode ser uma ferramenta para pensar-
mos a efemeridade humana e a relação humana com o tempo? Cândi-
do (1999, p. 82) escreve sobre a literatura e seu carácter humanizador, 
a fim de dar subsídios para que os sujeitos se reconheçam como hu-
manos, “Como algo que exprime o homem e depois atua na própria 
formação do homem”. 

Uma das funções da Literatura, segundo Cândido, é satisfazer a 
necessidade universal da fantasia e contribuir para a formação da per-
sonalidade (CÂNDIDO, 1999). Muitos literatos tematizaram – e fan-
tasiaram - a problemática do tempo em seus escritos, desde os contos 
de fadas “todos viveram felizes para sempre” até Saramago em “As 



-  96  -

Intermitências da Morte” (2005) “No dia seguinte, ninguém morreu” 
(SARAMAGO, 2005, p.11). 

Os gregos e os romanos encontraram na Literatura um espaço 
de transcendência da morte. Por meio da narração dos acontecimentos 
ficcionais e reais o tempo poderia ser enfrentado. E, se a morte pode-
ria levar para os submundos sujeitos como Aquiles, ela não poderia 
levá-los ao esquecimento, pois suas ações e, a narração sobre elas, 
seriam capazes de torná-los eterno. É nesse sentido, que Blanchot es-
creve a Literatura como um antídoto para a morte: escrever para não 
morrer (BLANCHOT,1987). A escrita seria uma forma de combate da 
morte e uma maneira de fazer parar o tempo. Vejamos o que afirma 
Clarice Lispector (2008, p. 21): “À duração de minha existência dou 
uma significação oculta que me ultrapassa. Sou um ser concomitante: 
reúno em mim o tempo passado, presente e futuro, o tempo que lateja 
no tic-tac dos relógios”.

Desse modo, por meio da escrita literária e pela busca de um 
significante para a existência, o tempo, se não pode perder o seu curso, 
ao menos deixa de ser um inimigo do homem, pois o escritor, subjetiva-
mente, estaria em um espaço – que é o espaço literário (BLANCHOT, 
1987), no qual não pode ser combatido.

Esses diálogos sobre o tempo servem para dar subsídio a nossa 
leitura sobre o conto “Inundação” de Mia Couto. Mais que uma análise, 
expressamos nossa experiência da leitura, conforme afirma Gilles De-
leuze (1992, p. 136): “Pensar é sempre experimentar, não interpretar, 
mas experimentar, e a experimentação é sempre o atual, o nascente,  
o novo, o que está em vias de se fazer”.

Ao longo de todo o conto o autor utiliza várias metáforas, cons-
truindo uma alegoria: as águas como tempo. Neste sentido, o título do 
conto é simbólico, pois ele se refere justamente a inundação de lem-
branças que chega até o protagonista e é por elas que o leitor é condu-
zido pela narrativa. 

Há um rio que atravessa a casa. Esse rio, dizem, é o tem-
po. E as lembranças são peixes nadando ao invés da cor-
rente. Acredito, sim, por educação. Mas não creio. Mi-
nhas lembranças são aves. A haver inundação é de céu, 
repleção de nuvem. Vos guio por essa nuvem, minha lem-
brança. (COUTO, 2004, p. 7, grifo nosso).
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Se no primeiro momento narrador utiliza a primeira pessoa 
do singular para advertir o leitor será por ele guiado, no segundo 
parágrafo, quando traz a lembrança de sua casa, hibridiza-se com 
as lembranças e com os sujeitos que dela participam, isso nos é per-
ceptível pelo uso do pronome e da conjugação do verbo “ser” na 
primeira pessoa do plural:

A casa, aquela casa nossa, era morada mais da noite que 
do dia. Estranho, dirão. Noite e dia não são metades, fo-
lha e verso? Como podiam o claro e o escuro repartir-se 
em desigual? Explico. Bastava que a voz de minha mãe 
em canto se escutasse para que, no mais lúcido meio-dia, 
se fechasse a noite. Lá fora, a chuva sonhava, tamborilei-
ra. E nós éramos meninos para sempre. (COUTO, 2004, 
p. 7, grifo nosso).

O narrador não o é mais sozinho, ele se constitui por suas lem-
branças junto aos seus irmãos. E, embora a lembrança em alguma di-
mensão se dê no plano individual, conforme Le Goff (2003, p. 419):

A memória, como propriedade de conservar certas infor-
mações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de 
funções psíquicas, graças às quais o homem pode atu-
alizar impressões ou informações passadas, ou que ele 
representa como passadas. 

A construção da memória é sempre coletiva, pois, para Le Goff 
(2003), a memória individual não possui capacidade para armazenar to-
dos os acontecimentos passados, por isso a necessidade da escrita e das 
instituições, a fim de construir e manter uma memória coletiva. 

Isso não significa que a memória preservada ou construída é 
escolhida aleatoriamente. A memória é um campo de disputa que se 
legitima pelas relações de saber e poder vigentes. O que lembramos 
e como lembramos sempre interage com um quem: De quem lem-
bramos e quem lembra conosco. Isso significa que, não só somos se-
res relacionais e que dependemos do outro, como nossas memórias, 
também, se constroem socialmente.  Nesse sentido afirma Halbwachs 
(1990, p. 26):
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[...] nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos 
são lembradas pelos outros, mesmo que se trate de acon-
tecimentos nos quais só nós estivemos envolvidos, e com 
objetos que só nós vimos. É porque, em realidade, nunca 
estamos sós. Não é necessário que outros homens este-
jam lá, que se distingam materialmente de nós: porque 
temos sempre conosco e em nós uma quantidade de pes-
soas que não se confundem. 

Halbwaches (2013, p. 39) considera a importância do outro na 
constituição de nós mesmos e de nossas memórias. Mesmo quando 
estamos sozinhos, diferentes vozes nos atravessam, marcas de nossa 
história e de nossas experiências. Sobre a constituição da memória no 
presente, ele afirma:

Não basta reconstituir pedaço por pedaço a imagem de 
um acontecimento passado para obter uma lembrança.  
É preciso que esta reconstituição funcione a partir de da-
dos ou de noções comuns que estejam em nosso espírito e 
também no dos outros, porque elas estão sempre passan-
do destes para aqueles e vice-versa, o que será possível 
se somente tiverem feito e continuarem fazendo parte de 
uma mesma sociedade, de um mesmo grupo.

Isso significa que não lembramos sozinhos, sempre lembramos 
com alguém ou com um grupo. Esse é o carácter coletivo da memória: o 
enquadramento de parte de um acontecimento vivido pelo coletivo, afim 
de construir uma identidade e uma memória coletiva para o grupo.

No entanto, se o grupo enquadra a memória (POLLAK, 1992), 
afim de delimitá-la, a pessoa em sua individualidade expressa, também, 
aspectos do acontecimento que não é lembrado coletivamente e que pode 
se expressar de diferentes formas conforme o interlocutor. Por isso, di-
zemos que a memória é transitória, política e que ela muda conforme as 
relações estabelecidas no presente. A narrativa, pela qual ela se expressa é 
fluída, e depende das relações estabelecidas no presente com a alteridade, 
sendo constituidora e constituintes de nossas identidades.

O passado, a memória, a História e a Literatura se constituem 
por meio de narrativas. Não é possível conhecer histórias – ficcionais 
ou históricas - sem elas terem passado pela a percepção de alguém, 
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seja de quem produziu o texto, o documento, a fonte, seja o historia-
dor. Ao contrário do que pensava a história positiva, a história não é 
neutra2 e a memória não é objetiva, mas isso não significa que não 
podemos extrair dela alguma objetividade ou materialidade. Desde 
a Escola dos Annales os historiadores a utilizam como fonte para a 
produção do conhecimento histórico. 

A memória é subjetiva e dispersa, ela se modifica no instante em 
que se expressa (POLLAK, 1992). Os usos da linguagem hora no plu-
ral, ora no singular, expressam, justamente, as contradições presentes 
na memória e na narrativa, assim, como os substantivos utilizados que 
constroem o sentido de oposição: rio x céu, noite x dia, folha x verso, 
reforçando essa ideia quando afirma que as lembranças estão cheias de 
nuvens, são aves e não peixes, revelando sua dispersão, fragmentação, 
fragilidade e efemeridade. Aves são migrantes, peixes não. 

Mia Couto pinta um universo onírico para o protagonista, fa-
zendo com que sonho, realidade, lembranças se fundam, constituindo 
uma narrativa que não é nem diurna, nem noturna, mas crepuscular.  
É no crepúsculo que a maré começa a subir, as águas começam a se agi-
tar e que os sonhos se revelam. Sobre esse tempo-espaço crepuscular, 
Ferreira-Santos (2008, p. 3) afirma:

O Crepusculário pode ser entendido como aquele mo-
mento específico, ao final da tarde, no trânsito entre 
o dia e a noite, quando os insetos todos se agitam em 
busca de alimento. Como prelúdio da noite, sobrevoam 
o espaço claro do dia trazendo em suas asas a barra da 
noite. Incomodam, picam, zunem... Animais de hábitos 
crepusculares como a serpente, por exemplo, começam a 
circular pelos caminhos a procura de alimento. Deixam a 
inércia do descanso sob o sol, poupando energias, e saem 
anunciando a chegada da noite. Período propício para na-
turalistas e biólogos acompanharem a etologia das várias 
espécies. Momento propício também para ser picado... 
Descem as serpentes arborícolas das árvores e adentram 
o chão. Outras saem do solo, potência telúrica ectônica, 
e buscam os galhos das árvores, os paióis, os celeiros... 

2  Para saber mais sobre a crítica da História Positivista consultar: BURKE, Peter. A Escola dos 
Annales (1929-1989): a Revolução Francesa da historiografia. Trad. Nilo Odalia. São Paulo: 
Fundação Editora UNESP, 1997.
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Por meio dos traços que o narrador vai pintando chega-se a uma 
imagem final, a de que o tempo... de que o tempo é água que despeja: 
despeja memórias, lembranças e saudades. No final do conto compre-
endemos que a inundação é das memórias do narrador: “Nesse instante, 
escutei o canto doce de minha mãe. Foi quando eu vi a casa esmorecer, 
engolida por um rio que tudo inundava” (COUTO, 2004, p. 8). 

Se por um lado, a inundação inunda o presente com memórias, por 
outro lado, a enxurrada arrasta-as para longe, deixando o que era presente 
mais distante. Porque paradoxalmente quando “trazemos” uma memória 
para o presente ela se torna bem menos presente, pois é tornado mais dis-
tante o presente que ela foi criada - passado, para que ela sirva ao presen-
te - presente, o qual involuntariamente a deturpa para dá-la um espaço.  
“A memória, a qual cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura 
salvar o passado para servir ao presente e ao futuro” (LE GOFF, 2003, 
p. 437). A memória está a serviço do presente ressignifica o passado por 
meio da narrativa do tempo vivido (RICOUER, 2007).

Embora as memórias do narrador sejam o centro da narrativa, elas 
interagem com as lembranças e os devaneios da mãe, como se apresenta:

– E agora – disse a mãe -, olhem para estas cartas. 
Eram apaixonados bilhetes, antigos, que minha mãe con-
servava numa caixa. Mas agora os papéis estavam bran-
cos, toda a tinta se desbotara.
– Ele foi. Tudo foi.
Desde então, a mãe se recusou a deitar no leito. Dormia no 
chão. A ver se o rio do tempo a levava, numa dessas invisí-
veis enxurradas. Assim dizia, queixosa. Em poucos dias, 
se aparentou às sombras, desleixando todo seu volume. 
– Quero perder todas as forças. Assim não tenho mais 
esperas.
– Durma na cama, mãe.
– Não quero. Que a cama é engolidora de saudade (COU-
TO, 2009, p. 7)

Embora quem lembra seja o filho (narrador), o enredo da histó-
ria é a ausência do marido e não a ausência do pai, isto é, não se trata 
de uma memória sobre a ausência do pai, mas uma memória do modo 
como a mãe lidou com a ausência do marido. O leitor não sabe os mo-



-  101  -

tivos da ausência do marido e nem dos sentimentos do narrador em 
relação ao fato, mas, somente, os sentimentos da mãe. 

Chronos e Kairós

Compositor de destinos, como diria Caetano, é o tempo. Ele é o 
responsável pelo o que vai e o pelo que fica. Não só pelas pessoas que 
vão e que ficam, mas, também, pelas coisas deixadas por elas. A matéria 
envelhece, se destrói, se decompõe. Sua natureza é entrópica. “Do pó 
viestes e para o pó retornarás” (Gn 3, 19). O conto mantém a ideia de 
efemeridade bastante presente:

“Mas agora os papéis estavam brancos, toda a tinta se des-
botara. [...] A nossos olhos, bem para além do espanto, se 
revelaram os vestidos envelhecidos que meu pai há muito 
lhe ofertara. Bastou, porém, a brisa da porta se abrindo 
para que os vestidos se desfizessem em pó e, como cinzas, 
se enevoassem pelo chão. Apenas os cabides balançavam, 
esqueletos sem corpo.  (COUTO, 2004, p. 7).

Esse trecho do conto nos lembra o episódio da destruição de So-
doma e Gomorra em que Ló e sua família escapam para Zoar, no entan-
to, sua esposa olha para trás e é transformada em estátua de sal. O que 
moveu a esposa de Ló a olhar para trás? A lembrança dos que ficaram? 
A saudade da terra que habitavam? A esposa de Ló desfaleceu-se com 
as próprias lembranças. Transformada em estátua de sal, se torna tão 
frágil quanto as próprias lembranças. Não é à toa que na mitologia gre-
ga Chronos (tempo) é o pai das Moiras (destino) e ele é interpretado por 
alguns, como aquele que devora os próprios filhos. Destino e tempo se 
entrelaçam na vida humana.

Mas se a efemeridade, a passagem do tempo, é o que nos distin-
gue dos deuses porque é o que nos torna humanos, podemos não ser 
eternos, mas experimentar a eternidade por meio da intuição do ins-
tante, segundo Bachelard (2010) o tempo só tem uma realidade, a do 
instante. Segundo o autor: 

Noutras palavras, o tempo é uma realidade encerrada no 
instante e suspensa entre dois nadas. O tempo poderá, 



-  102  -

sem dúvida, renascer mas, primeiro, terá de morrer. Não 
poderá transpor seu ser de um instante para o outro a fim 
de fazer dele uma duração. O instante é já a solidão... 
(BACHELARD, 2010, p. 15-16). 

Por meio da intuição do instante poético, encontramos Kairós, o 
momento oportuno, quando algo de especial nos afeta nos tornamos in-
sensíveis a passagem do tempo porque vivemos o instante como eterno.

Os gregos utilizavam Chronos para falar do tempo cronológico 
que mede dias, meses, anos, do tempo que envelhece, o tempo humano 
e, para o tempo como uma oportunidade, o tempo dos deuses, o tempo 
eterno, chamavam Kairós. Kairós não reflete sobre o passado, nem pre-
sente o futuro, mas simboliza o instante presente, quando consegue e 
afastar o caos e abraçar a felicidade.

Na narrativa de Mia Couto, vemos que há dois momentos em que 
o tempo se eterniza, um é quando a mãe chama-os para voltar para casa 
e vira noite “E nós éramos meninos para sempre” (COUTO, 2004, p.7) 
e no momento em que a mãe começa a cantar:

Tinha sido o seu cantar. Que eu não tinha notado, porque 
o fizera em surdina. Mas ela cantara, sem parar, desde que 
ele saíra. E agora, olhando o chão da cozinha, ela dizia:
– Talvez uma minha voz seja um pano; sim, um pano que 
limpa o tempo. 

Na medida em que a mãe canta, ela não só para o tempo, como 
o reconstitui. No meio da noite, a água expressa o estado de sonolência 
e delírio. Bachelard (2006) no que se refere às distinções entre sonho e 
devaneio, entende que o sonho é matéria do inconsciente, enquanto o 
devaneio opera no nível da consciência. Sobre tal diferença, ele explica 
que “o devaneio é uma atividade onírica na qual subsiste uma clareza de 
consciência” enquanto “o sonhador do sonho noturno é uma sombra que 
perdeu o próprio eu” (BACHELARD, 2006, p. 144), admitindo uma rela-
ção entre o sonho e o devaneio, “pois o devaneio é um pouco da matéria 
noturna esquecida na claridade do dia” (BACHELARD, 2006, p. 10). 

Não tinha passado nem semanas desde que meu pai se vo-
latilizara quando, numa certa noite, não me desceu o sono. 
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Eu estava pressentimental, incapaz de me guardar no leito. 
Fui ao quarto dos meus pais. Minha mãe lá estava, envolta 
no lençol até à cabeça. Acordei-a. O seu rosto assomou à 
penumbra doce que pairava. Estava sorridente.
– Não Faça barulho, meu filho. Não acorde seu pai.
– Meu pai?
– Seu pai está aqui, muito comigo.
Levantou-se com cuidado de não desalinhar o lençol. 
Como se ocultasse algo debaixo do pano. Foi à cozinha 
e serviu-se de água. Sentei-me com ela, na mesa onde se 
acumulavam as panelas do Jantar (COUTO, 2004, p. 7, 
grifo nosso).

A escrita das cartas, os vestidos, voltaram junto com o esposo. 
“Me aproximei. A surpresa me abalou: de novo se enfunavam os ves-
tidos, cheios de formas e cores” (COUTO, 2004, p. 8). Mas a mãe en-
contra-se entre o sonho e o delírio sobre o pai, perceptível pela fala do 
narrador em destaque. 

O tempo no conto é cíclico. O conto inicia como uma expressão 
que sintetiza a história e segue com as lembranças da mãe, na ocasião 
em que o pai parte. Em seguida, no delírio da mãe o tempo volta para 
quando o esposo se fazia presente. No momento final do conto tudo se 
desfalece novamente, mas desta vez por meio das lembranças do narra-
dor e não da mãe.

PALAVRA, ÁGUAS E IMAGINÁRIO

Tirar água no sentido contrário da corrente pode trazer 
desgraça. Não se pode contrariar os espíritos que fluem. 
(COUTO, 2003, p. 14)

Gaston Bachelard toma a Psicanálise como ponto de partida de 
seus estudos sobre a criação poética e, influenciado pelos estudos de 
Jung, constrói a Poética do Devaneio, dentro da qual os quatro ele-
mentos, Fogo, Terra, Ar e Água, ganham um papel muito importante. 
Destacamos aqui elemento água, o qual o autor se debruçou na obra  
“A água e os Sonhos” (1998). 

Para Bachelard, o arquétipo da água se confunde com a própria 
imaginação, como se fosse um substrato da imaginação material, por-



-  104  -

que a água engloba seu próprio reflexo. A água é fluída, solvente, homo-
gênea e representa o ideal alquímico, solve e Coagula, a materialização 
do imaginário e a imaginação do concreto sublimado. Na meta poética 
do devaneio, a água ocupa um lugar intermediário entre o sólido e o 
gasoso, entre a materialidade compacta da terra e a suave leveza do ar 
(BACHELARD, 1998). Então, há esse movimento de fluxo e mudança. 
Na filosofia de Heráclito, diz Bachelard, a água é o elemento do tran-
sitório: “águas distintas fluem sobre aqueles que entram nos mesmos 
rios”. (Frag. 12, apud KIRK; RAVEN, 1969, p. 277), e o destino dos 
homens emula o destino das águas que correm. 

O simbolismo do rio e o do fluir de suas águas é, ao mesmo tem-
po, o da possibilidade universal e o da fluidez das formas, o da fertili-
dade, da morte e da renovação. O curso das águas é a corrente da vida e 
da morte. Para Bachelard (1997, p.7)

A água é realmente um elemento transitório. É a meta-
morfose ontológica essencial entre fogo e terra. O ser 
consagrado à água é um ser de vertigem. Morre a cada 
minuto, alguma coisa de sua substância desmorona cons-
tantemente. A morte cotidiana é a morte da água. A água 
corre sempre, a água cai sempre, acaba sempre em sua 
morte horizontal.

Para Eliade (1996) as águas simbolizam a soma universal das 
virtualidades, elas são o reservatório de todas as possibilidades de exis-
tência; elas precedem toda forma e sustentam toda criação. A água é 
a origem da vida e o elemento de regeneração corporal e espiritual,  
o símbolo da fertilidade, da pureza, da sabedoria e da virtude. Sobre os 
simbolismos afirma Mircea Eliade (1996, p. 8):

O símbolo revela aspectos da realidade – os mais profun-
dos – que desafiam qualquer outro meio de conhecimento. 
As imagens, os símbolos e os mitos não são criações irres-
ponsáveis da psique; elas respondem a uma necessidade e 
preenchem uma função: revelar as mais secretas modali-
dades do ser. [...] cada ser histórico traz em si uma grande 
parte da humanidade anterior à História.
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Mia Couto não só tematiza a água e o tempo em diferentes con-
tos, como podemos considerá-lo como um artista da água na medida 
em que consideramos sua escrita híbrida, expressando uma linguagem 
multivocal bem característicos dos escritores pós-coloniais. Sobre a li-
teratura e cultura africana, Mia Couto (2005, p. 60), afirma:

África não pode ser reduzida a uma entidade simples, fá-
cil de entender. O nosso continente é feito de profunda 
diversidade e de complexas mestiçagens. Longas e ir-
reversíveis misturas de culturas moldaram um mosaico 
de diferenças que são um dos mais valiosos patrimônios 
do nosso continente. Quando mencionamos essas mes-
tiçagens falamos com algum receio como se o produto 
híbrido fosse qualquer coisa menos pura. Mas não existe 
pureza quando se fala da espécie humana. Os senhores 
dizem que não há economia atual que não se alicerce em 
trocas. Pois não há cultura humana que não se fundamen-
te em profundas trocas de alma. [...].

Mia Couto tematiza justamente o hibridismo, a mestiçagem 
como componentes da cultura e da Literatura africana. Assim, ele se 
coloca como alguém que relaciona a tradição com o contemporâneo e 
nesse sentido o conto é a linguagem contemporânea mais próxima dos 
contos narrados oralmente pelas diferentes tribos e etnias africanas. So-
bre a relação da água com a lembrança, o autor afirma:

Dos lugares da terra prefiro os que são feitos de água. 
Como se a água desobedecesse ao retrato, como se o con-
torno fluído desses lugares os fizesse mais a jeito de serem 
lembrados. Afinal, toda a lembrança é líquida, uma menti-
ra consentida. Estas são dez pinceladas, feitas de tempo e 
de vida. E de águas da minha terra (COUTO, 2010, p. 93).

Bachelard (1998) afirma a existência de complexos de imagens 
aquáticas, como o complexo de Ofélia ou o complexo de Caronte for-
mados pelo recalcamento e sublimação. Caronte é o barqueiro que, sob 
as águas de Estinge e Aqueronte, conduzia as almas dos recém-mortos 
a Hades a troco de uma moeda. Era muito comum os gregos colocarem 
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uma moeda na boca dos falecidos, pois acreditavam que se não pagassem 
o barqueiro para conduzir a travessia, a alma vagava por cem anos.

A água, essa filha primeira, nascida da fusão aérea, não 
pode renegar sua origem voluptuosa e, na terra, ela se 
mostra com uma celeste onipotência como o elemen-
to do amor e da união [...]. Não é em vão que os sá-
bios antigos procuram nela a origem de todas as coisas 
[...]. E as nossas sensações, agradáveis ou não, não são 
mais, afinal, que as diversas maneiras de escoar em nós 
dessa água original que existe em nosso ser. O próprio 
sono não passa do fluxo desse mar invisível, univer-
sal, e o despertar é o começo do seu refluxo (NORVA-
LIS apud CHEVALIER; GHEERBRANT, 1998, p. 21).

Na cartografia de Mia Couto a água tem um papel importante no 
que se refere ao simbólico, físico e estético.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essas linhas que circunscreveram o conto “Inundação” não pas-
sam de reflexões introdutórias que necessitam de maior análise teórica 
e aprofundamento em temas tão importantes, para a cosmogonia Mia-
coutiana, como a água e o tempo.

Iniciamos o trabalho fazendo uma pequena introdução, por 
meio da qual explicamos o desenvolvimento metodológico desse tex-
to, o qual utilizou como ferramenta a mitohermenêutica, que mais que 
uma metodologia de pesquisa é um locus de produção de conhecimen-
to de si e do outro.

Em seguida refletimos os modos pelos nos relacionamos com o 
tempo, apresentando as construções históricas e culturais que levam 
os sujeitos a construir medidas com a finalidade de controlá-lo. Além 
disso, discutimos a importância do século XX para a construção de uma 
problemática que relativizasse a ideia de progresso, muito disseminada 
no século XIX e que permaneceu forte, ainda, no século XX. 

Nesse sentido, pensamos a Literatura como um espaço de reflexão 
e como um modo de nos tornar humanos, algo tão fundamental depois de 
tantas atrocidades cometidas pelas guerras do século XX e XXI. 
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Vimos, também, que as narrativas, a Memória, a História e a 
Literatura, embora sejam bem específicas e, tenham suas particula-
ridades, dialogam e se entrelaçam nos seus fazeres. A Literatura tem 
como uma de suas funções nos tornar humanos, a Memória por meio 
da alteridade e das relações políticas e sociais alteram a maneira como 
nos relacionamos com as pessoas e as coisas, pois ela é crucial para 
a construção de nossas identidades. Por isso, ela é dispersa, híbrida e 
fragmentada, pois embora se coloque no passado, se constitui a partir 
das relações do presente. E a História permite reconhecer as conti-
nuidades e rupturas e os diferentes modos de viver construído pelas 
diferentes culturas.

A partir daí entramos na análise do conto “Inundação” propria-
mente dito, discutindo como essas memórias e a relação do tempo apa-
recem no conto de Mia Couto. Destacamos que embora o narrador seja 
o protagonista, o ponto de vista da mãe sobre os acontecimentos está 
no centro da narrativa. A narrativa tem um tempo circular, aproximan-
do das narrativas orais ancentrais e apresenta uma linguagem híbrida, 
característica da Literatura Contemporânea Moçambicana

As formas oníricas do sonho e do delírio estão presentes na nar-
rativa, assim como o símbolo da água que se relaciona profundamente 
com a noção de tempo presente na narrativa. Neste sentido, apresenta-
mos a concepção de Chronos e Kairós, para distinguir o tempo huma-
no, medido, cronometrado e Kairós, o tempo dos deuses, o tempo bem 
vivido, o tempo imensurável.

No tópico final refletimos como o símbolo da água está associado 
a poética, especialmente as Letras. Compreendendo a água como um 
elemento híbrido, adaptável, fluído utilizamos ela como um instrumen-
to simbólico para experenciar a narrativa de Mia Couto que tem água 
como um elemento principal dentro de sua cosmogonia.

As discussões não se encerram aqui, mas apenas apresentam um 
caminho de reflexão que foi traçado nos últimos meses, levando em 
consideração as contribuições da disciplina de Estudos Temáticos do 
Programa de Pós-Graduação da UFMT – Rondonópolis para a forma-
ção de professores. A partir daqui novos caminhos podem ser traçados 
e análises aprofundadas.
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C a p í t u l o  8

AS PERSONAGENS FEMININAS MARIA 
MOURA E bLIMUNDA: TRADICÃO 
E TRANSGRESSÃO

Elair Carvalho1

 Celiomar Porfírio Ramos2 

A primeira e mais radical subversão de uma obra literária, 
seja qual for o contexto social e político (e até a ideologia 
do autor) é interrogar-se incessantemente sobre o sentido 
da existência. (...) Escreve-se, para que através da felicida-
de de expressão se compense a desventura da existência.
(Fernando Namora, Lisboa, 1988)

Uma obra na sua substância mostra em sua matéria narrativa um 
contexto cultural específico podendo ter alcance universal pelo 
seu significado. Ao tratar de duas obras contemporâneas como 

Memorial de Maria Moura e Memorial do Convento, afigura-se de par-
ticular relevância no contexto em que estão inseridas, cuja efabulação 
trata de temas próximos, e portanto, contida a realidade sociológica,  
a sua transformação em matéria literária, com equilíbrio perfeito no seu 
sentido e forma.

Tal realidade estética se manifesta no próprio homem através da 
razão, emoção, pensamento e sentimento expressos na sua linguagem 
pessoal, capaz de transformá-la na criação do texto literário de forma 
harmoniosa no contexto típico em que está inserido. Observam-se os vá-
rios níveis da correlação da literatura e sociedade, cuja função consiste 
essencialmente em mostrar os aspectos sociais, mas, sobretudo, a litera-
tura na evolução de uma comunidade em que a função da produção literá-
ria é referida constantemente à estrutura da sociedade. A realidade social 

1 Doutoranda no PPGEL da Universidade Estadual de Mato Grosso – UNEMAT de Tangará da Serra
2  Doutorando no PPGEL da Universidade Estadual de Mato Grosso – UNEMAT de Tangará da Serra
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transforma-se em componente de uma estrutura literária, a ponto de ser 
estudada em si mesma; e como só o conhecimento desta estrutura permite 
compreender a função que a obra exerce pela inter-relação dinâmica dos 
seus elementos, exprimindo pela “coerência”.

Através do estudo formal é possível apreender convenientemente 
os aspectos sociais, desta forma observa Antônio Cândido (1976, p. 176):

A estrutura literária sugerindo que a função histórica ou 
social de uma obra depende dela. E que esta repousa so-
bre a organização formal de certas representações mentais, 
condicionadas pela sociedade em que a obra foi escrita 
(...) levando em conta um nível de realidade e um nível 
de elaboração de realidade; e também a diferença de pers-
pectiva dos contemporâneos da obra, inclusive o próprio 
autor, e da posteridade que ela suscita, determinando va-
riações históricas de função numa estrutura que permanece 
esteticamente invariável. Em face da ordem formal que o 
autor estabeleceu para a sua matéria, as circunstâncias vão 
propiciando maneiras diferentes de interpretar, que consti-
tuem o destino da obra no tempo. 

Sobre a representação e resistência do papel feminino, foram 
escolhidas as personagens: Maria Moura, do romance de Rachel de 
Queiroz e Blimunda, de José Saramago, proposto com o objetivo de 
contribuir para uma reflexão deste ser, que cabe por introduzir algumas 
observações sobre as origens históricas da sujeição da mulher.

Este trabalho cumpre com as exigências dos estudos comparados 
e sobretudo, porque os romancistas pertencem ao mesmo sistema lin-
guístico. As relações vividas pelas personagens femininas parecem pos-
sibilitar uma investigação do discurso ficcional que traz uma mudança 
na representação do papel feminino.

Com base nas produções literárias, levou-se a pesquisar na obra 
Memorial de Maria Moura, as imagens que aludem à repetição de um 
discurso que revelam na continuidade textual, diálogos os quais ora se 
aproximam, ora se reescrevem em Memorial do Convento, nas perso-
nagens protagonistas Moura e Blimunda, no tocante à transgressão, na 
prática de resistência de um mundo de preconceito e de submissão que 
se opõe às condições individuais e profundamente humanas.
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Memorial de Maria Moura, último romance publicado por Ra-
chel de Queiroz, tem sua fábula situada nos meados do século XIX, 
todavia esse recuo no tempo não diminui a capacidade de a heroína 
criar estratégias de resistência frente às estruturas econômicas, sociais e 
políticas, a fim de viabilizar seu projeto de vida.

Filia-se, sob certos aspectos, à narrativa que desenvolve um dos 
arquétipos mais difundidos da literatura universal: o tema da busca. 
Para Northrop Frye (LEITE, 1999, p. 28), a forma perfeita da história 
romanesca é, claramente, a procura bem sucedida em seus três estádios 
principais: a jornada perigosa, a luta e o reconhecimento do herói. 

O núcleo central da narrativa gira em torno de Maria Moura e de 
sua obstinada luta pelo poder, representado na posse da terra. O fato de 
a narrativa de Rachel ser um romance de aventuras e ter como perso-
nagem principal uma heroína, aos moldes da tradicional donzela guer-
reira, cria estratégias de resistência frente às estruturas econômicas, so-
ciais e políticas, a fim de viabilizar seu projeto de vida.

Moura, símbolo da liberdade e da transgressão, torna-se o pro-
tótipo da mulher independente, destemida, dona de sua vontade, ainda 
que haja o predomínio da região nordestina. Igualmente Blimunda, com 
as mesmas características que figura a personagem, é uma mulher co-
mum com os mesmos atributos da personagem Moura. 

O Memorial do Convento como o título mesmo diz, conta a histó-
ria da construção do Convento de Mafra, em Lisboa. O século XVIII foi o 
tempo do Convento de Mafra, cuja construção permitiu a José Saramago 
lançar os olhos sobre a paisagem desse tempo passado. O fundamento 
desse memorial é rever o passado para questionar os seus conceitos de 
essencial e acessório, de dominante e dominado, que se creem por vezes 
e por força da engrenagem ideológica que os impõe como tais.

O Memorial do Convento situa-se temporalmente no século 
XVIII, tempo de D. João V, tempo de Mafra. Inicia-se com o drama 
de D. João e da rainha Dona Maria Ana Josefa que havia chegado há 
mais de dois anos da Áustria e não conseguia emprenhar. É o drama da 
família real que desejava ter um herdeiro para o trono.

O romance de José Saramago relata a história dos dominantes e 
dominados, das fábulas, dos mitos dos sonhos da imaginação, ou ainda, 
como disse Febvre (SILVA, 1989, p. 33) ter a habilidade de utilizar tudo 
o que lhe permita “fabricar o seu mel, na falta das flores habitual”.

A vida das protagonistas, os seus papéis, as suas formas de ação, 
as práticas de resistência, de recusa, de transgressão, ou mesmo de sujei-



-  113  -

ção, seguem o trajeto da mulher em busca da realização pessoal. O autor 
questiona essa sintaxe comprometida com a ideologia dos dominantes e 
propõe-se a resgatar o papel dos oprimidos ao escrever o seu memorial.

Por viverem situações individuais profundamente humanas, essas 
heroínas apresentam valores universais: Moura o protótipo da mulher 
independente, destemida, dona de sua vontade, e Blimunda, o retábulo 
da realidade crua e das utopias que demudam a história, um bocadinho 
da ternura, a denúncia de todas as violências.

Diante do exposto, poderíamos dizer que a transgressão vista nas 
obras através das personagens, se dão pelo desejo de construir uma alter-
nativa que subverta a condição de submissão e exclusão social:

(...) eu não podia ter mais dúvida: pelas palavras mesmo 
da boca de Liberato eu sabia: tinha sido ele o matador.  
E se ainda duvidasse, me bastava ver os olhos duros que 
ele me botava, ainda que fazendo carinho no meu corpo. 
Ele, a bem dizer, tinha confessado. Não disse mais expli-
cado porque não precisava; afinal eu não era assim tão 
burra. Podia ser tola, mas burra não era. (...) A sorte minha 
foi que, mesmo debaixo daquele medo, eu não fiquei sem 
ação e resolvi me defender. Nas mãos dele eu já estava,  
e pra não ter a sorte de Mãe, tinha que atacar, antes que 
fosse tarde. Era ou ele, ou eu. (QUEIRÓZ, 1998, p. 23).
(...) imediatamente Blimunda soube que era o frade do 
caminho. Dissera-lhe onde podia arranjar abrigo, vinha 
saber se fora seguido o conselho, mas não por caridade 
cristã, (...) há grandes alegrias na vida de um dominicano. 
Empurrado pelas suas mãos, o espigão enterra-se entre 
as costelas, (...) Blimunda torceu o corpo, aterrada, não 
por ter matado, mas por sentir aquele peso, duas vezes 
esmagador. (...) Malditos sejam os frades, murmurou Bli-
munda.  (SARAMAGO, 1996, p. 345)

As personagens figuram-se através de um discurso desalienan-
te, que nega a ideia de que só o dominador é capaz de pensar. Assim, 
subvertem a história tradicional. Esse aspecto ideológico, vale lem-
brar, compõe as narrativas que são habituais aos escritores engajados, 
que recriam estratégicas e modelizam as formas do imaginário políti-
co. Como diz Benjamin Abdala Júnior (1989, p. 32): 
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(...) não é explicável partindo da relação teoria- práxis, 
ou contemplação- atividade, quer se proclame o prima-
do da teoria ou contemplação (Aristóteles e a teologia 
medieval) ou, ao contrário, o da práxis ou atividade 
(Bacon, Descartes e as ciências naturais modernas). (...) 
A práxis na sua essência e universalidade é a revela-
ção do segredo do homem como ser ontocriativo, como 
ser que cria a realidade (humano-social) e que, portan-
to, compreende a realidade (humana e não-humana,  
a realidade na sua totalidade). A práxis do homem não 
é a atividade prática oposta à teoria: é a determinação 
da existência humana como elaboração da realidade.  
A práxis é ativa, é atividade que se produz historica-
mente- quer dizer, que se renova continuamente e se 
constitui praticamente- unidade do homem e do mundo, 
da matéria e do espírito, do sujeito e do objeto, do pro-
duto e da produtividade. 

Embora o estudo dos povos primitivos indique a existência de 
uma certa variedade de regimes de família e, consequentemente, da po-
sição da mulher dentro destes grupos, bem como demonstre a incorre-
ção da tese que vê no matriarcado uma forma social universal anterior 
ao patriarcado, muitos autores têm inclinado a identificar a origem da 
opressão ao surgimento da propriedade privada.

Num universo completamente masculino cuja historiografia que 
olha apenas os homens, e, em que as mulheres aparecem apenas como 
apêndice, nunca como personagens principais, Moura e Blimunda são a 
dissolução do estabelecido.

Agora percebe-se que os movimentos a favor das mulheres con-
tribuíram de forma larga aos horizontes históricos, porque descorti-
naram as práticas vivenciadas no lar e na família, expondo o interior 
dessas relações, no seu cotidiano a ponto de colocar à tona da discus-
são todo um contexto de luta, opressão, resistência, ao esquecimento e 
anulação enquanto sujeito da história.

Aliás, é pelo chão Histórico que nos são revelados aspectos her-
dados sobre o ser mulher. Como o caso de Eva, por ter transgredido as 
normas foi expulsa do jardim do Éden. Nesse sentido, a mulher começa 
a sua existência com uma carga que somada aos ‘atos pecaminosos’  
e sobre ela recai a punição das formas mais variadas, nas mais diversas 
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intensidades desde os primórdios da história. Nessa perspectiva, ocupa-
mos a escrita de Nelly Novaes Coelho (2000, p. 90):

Na verdade, não há como negar que desde a origem dos 
tempos a mulher tem sido peça chave da organização e 
equilíbrio de qualquer sistema social. É só lembrarmos 
(...) da mítica Eva, seduzindo Adão com a maçã, provo-
cou a ‘perda do paraíso’ e a consequente condenação da 
humanidade a viver nesse ‘vale de lágrimas’.

Clássica forma de implantar tal mentalidade que acaba por es-
timular o oportunismo, incita a prepotência e instiga o domínio do 
mais forte sobre o mais fraco. Por isso é que as mulheres carregam o  
peso de séculos de submissão ao masculino, o qual persiste no imagi-
nário feminino, fazendo-as sentirem-se vazias e insatisfeitas em seus 
relacionamentos.

Sendo a sociedade organizada pelo patriarcalismo, a mulher 
transformou-se em um valor de troca, facilitando as alianças políticas, 
perdendo seu direito à propriedade privada e a seu corpo, passando a 
pertencer a alguém. O casamento monogâmico e a discriminação e de-
sigualdade instauradas pelas regras de parentesco trazem-nos dados do 
modo como a mulher foi sendo desvalorizada no decorrer da história, 
o que possibilitou ao homem ocupar o topo da hierarquia social.

As mulheres, também foram movidas pelo Cristianismo. Imagi-
naram daí, uma oportunidade para sua emancipação e desempenharam 
uma função relevante na difusão da nova fé. Entretanto, de doutrina 
inicialmente revolucionária, afirmando a igualdade entre todos os seres 
humanos, o Cristianismo foi aos poucos sendo comprometido por ten-
dências extremamente desfavoráveis à mulher, enfatizando a inferiori-
dade feminina com o mito do “pecado” de Eva. Comparando ao mito de 
Pandora, na mitologia grega e dando livre curso, durante a Idade Média, 
a seus preconceitos antifemininos que se concretizaram sob a forma da 
famosa “caça às feiticeiras”, que se estendeu até o século XVIII.

Ao observar-se o código religioso subvertido pela ideia herética 
das personagens que seria uma característica nova como uma estratégia 
de configurar nas formas romanesca o espaço para fugir das característi-
cas tradicionais, as protagonistas tentam encontrar maneiras alternativas 
de realização, além daquelas permitidas, essa negação dos papéis tradi-
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cionais vai desde a conscientização e a não aceitação dos limites impos-
tos, até a ruptura total: a transgressão, como se pode conferir nas obras:

(...) Bem, a noite escura é traidora. Como é que mãe dizia 
para afastar a tentação? Valha-me a Virgem Puríssima! 
Mas a Virgem Puríssima não me valeu. (QUEIRÓZ, 
1998, p. 20).

E, no entanto...

(...) meu dom não é heresia, nem é feitiçaria, os meus 
olhos são naturais, Mas tua mãe foi açoitada e degredada 
por ter visões e revelações, aprendeste com ela. Não é 
a mesma coisa, eu só vejo o que é de fora dele, céu ou 
inferno, não digo rezas, não faço passes de mãos, só vejo. 
(SARAMAGO, 1996, p. 77).

Aqui se observa a consciência individual evocada para renegar o 
casamento como lei sacramentada o que vem a ser uma característica 
do novo perfil das personagens, e seria uma maneira de questionar a 
própria verdade do discurso que impõe o código religioso.

E eu, casamento, imagina, casamento, que loucura. Que 
casamento, e logo com quem. Eu tinha que pensar na mi-
nha herança; nosso sítio do Limoeiro, (...) Comecei dan-
do desculpas. Eu agora vivia sozinha, sem nenhuma mu-
lher de idade que me fizesse companhia, só com as duas 
meninas novas quanto eu, Chiquinha e a Zita. Não podia 
receber um namorado a qualquer hora. E o casamento. 
(QUEIRÓZ, 1998, p. 30).

Aceitas para a tua boca a colher de que se serviu a boca 
deste homem, fazendo seu o que era teu, àgora tornando 
a ser teu o que foi dele, e tantas vezes que se perca o sen-
tido do teu e do meu, e como Blimunda já tinha dito que 
sim antes de perguntada, Então declaro-vos casados (...) 
Deitaram-se. Blimunda era virgem. Que idade tens, per-
guntou Baltazar, e Blimunda respondeu. Dezanove anos, 
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mas já então se tornara muito mais velha. Correu algum 
sangue sobre a esteira. Com as pontas dos dedos médio 
e indicador humedecidos nele, Blimunda persignou-se e 
fez uma cruz no peito de Baltazar, sobre o coração. Esta-
vam ambos nus. (SARAMAGO, 1996, p. 56).

Todavia, pode-se dizer que esta nova configuração nas obras 
mencionadas demonstram um novo olhar para o papel feminino.  
As personagens Moura e Blimunda são indícios desse processo de 
consciência. Ao que podemos definir, pela grandeza desses autores,  
o processo de recriar o mundo e da possibilidade de um “sonhar utópi-
co” nas palavras de Benjamin Abdala.

Nesse sentido, as personagens são construídas como elementos 
que constituem a narrativa, e só adquirem sua especificidade de ente da 
ficção sob os movimentos, às regras próprias da trama.

Daí, o entendimento da personagem como construção que se efe-
tiva dentro do texto. Sendo assim, bem define Antonio (Candido 1976,  
p. 48): “Esta organização é o elemento decisivo da verdade dos seres 
fictícios, o princípio que lhes infunde vida, calor e os faz parecer mais 
coisas, mais apressáveis e atuantes do que os próprios seres vivos”. 

É, pois, nesse mundo fictício que Moura e Blimunda assumem o 
papel de conselheiras, de interlocutoras que se aconselham a ponderar 
racionalmente suas ações. Intransigentes e determinadas, Moura e Bli-
munda recusam-se ao apelo racional de dar ouvido unicamente as suas 
próprias vozes. Percebe-se, então, que as falas das personagens são mais 
um recurso estilístico que põe em destaque o ponto de vista do autor e 
ratifica as características das personagens: “E eu só sei que nem cheguei 
bem a ter remorso, parecia até natural” (SARAMAGO, 1996, p. 20).

Desse modo: “O pecado não existe. Só há morte e vida, diz 
Blimunda na sua sabedoria (...) a morte vem antes da vida, morreu 
quem fomos, nasce quem somos, por isso é que não morremos de vez”  
(SARAMAGO, 1996, p. 330).

As mulheres são o elemento acionador da ficção que tem como 
cerne à temática feminina e por um novo elemento a aventura que cam-
peia por todas as páginas, que aponta a possibilidade de ser à busca de 
realização pessoal.

Da reflexão sobre o pensamento explicita-se a força imagética 
imediata do discurso ficcional como contraponto para através da pala-
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vra dimensionar o mundo real e trazer novas maneiras de subverter de 
forma sempre nova e verossímil a realidade. 

Nesta perspectiva, pelo entrelaçamento dos dois textos, diálogos 
da obra Memorial de Maria Moura são percebidos na obra Memorial 
do Convento. A mulher simples, do povo, que busca a liberdade, com-
prova nos atos a sua força e coragem que bem caracteriza as mulheres 
fortes dos dois romancistas e, respectivamente, faz o leit-motiv (das co-
res regionais Brasil/Portugal) que forma a rede metafórica de cada obra 
analogicamente responsável pelas estruturas superficiais e profundas.

Rachel recria sua personagem, apontando a tradição da vida e 
ao mesmo tempo abrindo caminho para o novo espaço da mulher: o 
de uma superação das idéias do lar e da maternidade, para a procura 
de sua realização.

Saramago concretiza sua personagem num espaço de encontros 
de si e da condição que o papel feminino sustenta para além do que 
está posto. A orientação do mundo é pelos olhos de Blimunda. A inter-
pretação do narrador para essa multividência é além da idéia do Mal.  
O feitiço é encanto, é inteligência para seu caminho e o do outro, é pra-
zer para a condição da vida. 

Maria Moura e Blimunda são duas personagens femininas que 
movem, ainda agora no século XXI, as possibilidades de voos utópicos.
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