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APRESENTAÇÃO

“A vida é igual um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o 
que encerra. E nós quando estamos no fim da vida é que sabemos 
como a nossa vida decorreu. A minha, até aqui, tem sido preta. 
Preta é a minha pele. Preto é o lugar onde eu moro.”

(Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus)

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 transfor-
má-las em outras coisas, como as pedras que são plumas, de Octá-
vio Paz ou como a vida preta de Carolina Maria de Jesus. Alguns 
optam por inserir essas narrativas em suportes, sejam eles de 
papel ou virtuais, contudo sempre com um objetivo comum o 
registro da criação. É importante considerar que isso só é possí-
vel graças à linguagem.

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

Essa tríade, linguagem, educação e literatura, compõe um 
espaço de ampliação da experiência humana e de sua própria re-
presentação. Essa, não pode ser analisada fora da interação dia-
lógica entre o desenvolvimento humano, o conhecimento e a cul-
tura. Levando em consideração que o conhecimento é um bem 
comum, devendo, portanto, ser socializado, a produção de um 
livro é o instrumento por excelência desta socialização.
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Com essa intenção, esse livro foi pensado e organizado na 
defesa da especificidade da literatura, da pesquisa e do conheci-
mento que nos permite conhecer o Outro, enquanto conhecemos 
a nós mesmos.

Por privilegiarmos o pensamento plural, convidamos es-
tudiosos para produzirem textos dentro das dimensões da tría-
de, que possibilitem uma reflexão: Nesse mundo dominado pela 
mercadoria, ainda há espaço para a literatura, para a educação 
da sensibilidade, da empatia, da representatividade, para o co-
nhecimento científico e crítico? Esse movimento, do nosso ponto 
de vista, enriquece o debate, uma vez que abre janelas e leva nos-
sos olhares à lugares ainda por explorar.

Entendemos que a experiência da leitura, o contato efetivo 
com o texto possibilita experimentar a sensação de estranhamen-
to, o qual, por sua vez, estimula e contribui com sua própria vi-
são de mundo. 

Propomos (uma) aqui leituras que não somente ofereçam 
informações, mas que, convoquem o leitor que signifique sua lei-
tura de modo a dialogar com o texto e que de fato, promova co-
nhecimentos, descaracterize conceitos, disrupture lugares perpe-
tuados. 

Organizadoras
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Capítulo 1

“MENTIRAS” FICCIONAIS:  
A ARTE DA SEDUÇÃO, HUMANIZAÇÃO  

E O PRAZER PELA PALAVRA

Marcos Aparecido Pereira1

Epaminondas de Matos Magalhães2

1. AS “MENTIRAS” FICCIONAIS

Dos contadores de histórias às inscrições em pedra, tábu-
as de argila, papiros e pergaminhos, aos livros de papel, manus-
critos ou impressos, e, mais recentemente, os e-books, temos uma 
incrível jornada do conhecimento e da imaginação em que a pa-
lavra é protagonista. A literatura está intrinsecamente ligada à 
palavra (oral ou escrita). A palavra foi (e é) o código “mágico” 
capaz de transmitir, ao longo da história da humanidade, não só 
nossas informações, mas também nossos sonhos criativos.

Literatura é a arte de ouvir e de dizer, logo, nasce com o 
homem. Suas origens se assinalam com o uso da palavra: 
filogeneticamente, o homem, aprendeu a falar - dizer - an-
tes de ler e escrever, como ontogeneticamente, acontece à 

1 Doutorando PPGEL - UNEMAT; Mestre em Ensino IFMT; Docente IFMT Campus Cáceres - Prof. Olegário 
Baldo.

2 Doutor em Letras - PUCRS; Docente IFMT Campus Pontes e Lacerda, PPGEN - IFMT, PPGEL - UNEMAT.
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criança, portadora de sua bagagem linguística, antes de 
alfabetizar-se. E essa capacidade de ouvir e de dizer é o 
ponto de partida da Literatura. (CARVALHO, 1985, p. 47).

Nessa perspectiva, percebemos que a literatura está inti-
mamente conectada à própria natureza humana na capacidade 
de ouvir e de falar, fazer narrativas. A literatura nasce com o ho-
mem e, de acordo com as vivências de cada cultura, em cada épo-
ca, ganha seus próprios contornos. Pois, é dentro de cada socie-
dade que as pessoas inventam maneiras de transformar as pala-
vras em criação literária, em expressão artística. 

“A palavra evoca o objeto por intermédio de sua noção” 
(OSTROWER, 1987, p. 21). Ela evoca e cria o mundo na mente 
do homem, pois “cria realidades que possuem uma verdade: a 
de sua própria existência” (PAZ, 1990, p. 45). Neste mesmo vi-
és, Candido (2011, p. 179) explica que as palavras “representam 
um modo de organizar a matéria, e enquanto organização [elas] 
exercem papel ordenador sobre a nossa mente”. E, ainda segun-
do o mesmo autor: “a organização da palavra comunica-se ao 
nosso espírito e o leva, primeiro, a se organizar; em seguida, a 
organizar o mundo” (CANDIDO, 2011, p. 179). Isso posto, com-
preendemos que a palavra indica, explica, representa, apresenta, 
dá forma, cria e recria a realidade e, também, os sujeitos dessa 
realidade. 

Candido (2011, p. 176) destaca que a literatura é a manifes-
tação universal de todos os homens em todos os tempos, e res-
salta, ainda, que é impossível viver sem literatura, já que ela se 
manifesta em nosso cotidiano de várias formas. Compõem esta 
definição: “todas as criações de toque poético, ficcional ou dra-
mático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos 
de cultura, desde o que chamamos de folclore, chiste até as for-
mas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes 
civilizações”. 
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Mario Vargas Llosa (2016, p. 7, tradução nossa) em seu li-
vro La verdad de las mentiras utiliza-se do termo ficção para refe-
rir-se a literatura. Explica-nos que não devemos pensar que a fic-
ção (ou literatura) seja uma “fabulação gratuita [ou] uma pres-
tidigitação sem transcendência. Completamente o oposto: por 
mais delirante que seja, ela funde suas raízes na experiência hu-
mana, é dela que se nutre e a ela alimenta”.

O autor ainda conclui que a literatura é uma “mentira” 
ficcional que revela verdades sobre nós e sobre a sociedade em 
que estamos inseridos. Portanto, a literatura é uma imitação ar-
tística da realidade, produzida por meio da linguagem (ARIS-
TÓTELES, 2010). Essa imitação (mimese) tem base no possível 
e no verossímil e, devido a isso, possibilita a universalização de 
fatos e de ações dos personagens (ARISTÓTELES, 2010).

A ficção é uma importante “mentira”, talvez imprescindí-
vel para a humanização das pessoas, como pode ser percebido 
nas palavras de Candido (2011, p. 177):

Assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem 
sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social 
sem a literatura. Deste modo, ela é fator indispensável de 
humanização e, sendo assim, confirma o homem na sua 
humanidade, inclusive porque atua em grande parte no 
subconsciente e no inconsciente. 

Na literatura, temos a materialização e o compartilhamen-
to de diferentes mundos (o do autor, o nosso, o do passado, o do 
presente e, talvez, o do futuro). Desta forma, não apenas as com-
petências linguísticas são aprimoradas por meio do contato com 
a fantasia (ou “mentira” ficcional) presente nas obras, mas, tam-
bém, nossa percepção e compreensão do universo social do qual 
fazemos parte.

Coelho (1997, p. 15) diz que é por meio da literatura que se:
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Estimula a mente; a percepção do Real em suas múltiplas 
significações; a consciência do Eu em relação com o Outro; 
a leitura-do-mundo em seus vários níveis e, principalmen-
te, [dinamiza] o estudo e o conhecimento da língua, da ex-
pressão verbal significativa e consciente, - condição sine 
qua non para a plena realização do ser.

Todorov (2009, p. 23-24) apresenta-nos suas percepções 
acerca da importância da literatura em diferentes fases da vida. 
Enquanto na juventude, segundo o autor, a literatura tem o pa-
pel de prevenção de dores hipotéticas, na fase adulta, ela amplia 
nosso universo de compreensão do mundo. E, ao perguntar-se 
por que ama literatura, ele responde: 

Porque ela me ajuda a viver. [...] Mais densa e mais elo-
quente que a vida cotidiana, mas não radicalmente di-
ferente, a literatura amplia o nosso universo, incita-nos 
a imaginar outras maneiras de concebê-lo e organizá-lo. 
Somos todos feitos do que os outros seres humanos nos 
dão: primeiro nossos pais, depois aqueles que nos cercam; 
a literatura abre ao infinito essa possibilidade de intera-
ção com os outros e, por isso, nos enriquece infinitamente. 
Ela nos proporciona sensações insubstituíveis que fazem 
o mundo real se tornar mais pleno de sentido e mais belo. 
Longe de ser um simples entretenimento, uma distração 
reservada às pessoas educadas, ela permite que cada um 
responda melhor à sua vocação de ser humano. 

No mesmo viés, Albuquerque e Souza (2012, p. 112) 
apoiando-se nas ideias de Bakhtin dizem que: “o território inter-
no de cada um não é soberano [...]. É com o olhar do outro, im-
pregnado de valores, que me comunico com meu interior. Tudo 
o que diz respeito a mim chega a minha consciência através do 
olhar e da palavra do outro”. A obra literária é parte desse olhar 
e dessa palavra do outro com os quais interagimos. A partir das 
obras literárias somos capazes de conhecer melhor os outros e, 
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principalmente, a nós mesmos. Logo, o mundo que percebermos 
e seus significados são enriquecidos e fortalecidos por meio des-
se contato. 

A literatura nos proporciona acesso a novos pontos de vis-
ta (diferentes olhares), à experimentação de novas vidas, experi-
ências e sensações diversas, transporta-nos no espaço e no tempo 
de forma totalmente livre e, sobretudo, transforma-nos, dá-nos 
humanidade. Pois, segundo Llosa (2016), quando deixamos de 
ser nós mesmos nas ilusões da ficção, deixamos também a condi-
ção de “escravos” de uma única existência e passamos a experi-
mentar o gosto e o risco da liberdade. Risco, porque quem expe-
rimenta a liberdade nunca mais volta a ser o que era antes, trans-
figura-se num novo ser humano. Assim, ao adentrarmos no uni-
verso de uma obra literária, jamais saímos os mesmos. De acordo 
com Candido (2011), não somos corrompidos e nem edificados 
nesse processo, uma vez que a literatura nos humaniza, na com-
plexidade e na contrariedade do termo. 

2. AUTOR, OBRA E LEITOR: PERIGOSAS RELAÇÕES DE 
PRAZER

Antes de seguir adiante, primeiramente, é preciso olhar 
um pouco mais sobre os três elementos essenciais presentes na 
invenção do ato da leitura literária: o autor, o leitor e a obra. 

Quem é o autor? Que ofício é este que, depois de tantos sé-
culos, é exercido independentemente de uma formação específi-
ca e/ou obrigatória? Quem é esse sujeito que se põe a usar as pa-
lavras para criar? O que move o autor a caminho da criação? Por 
que escrever? – como pergunta Sartre (2004). E quanto ao leitor: 
como ele aceita participar das vidas e das narrativas da ficção? 
Espectador passivo ou personagem ativo na história? Por que ele 
lê? O que ele lê? O que é um leitor? – pergunta Piglia (2006). E a 
obra: que objeto é esse capaz de fazer sonhar e humanizar? Que 
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elemento é esse capaz de salvar e, às vezes, enlouquecer pesso-
as? Enlouquecer como Alonso Quijano e Emma Bovary que são, 
em metalinguagem, exemplos de leitores que “infectados pelo 
ato de ler e pela compulsão da leitura, perdem a razão e o senti-
do da realidade; e, por tais distorções, são condenados à loucura 
e à morte” (MELO, 2015, p. 162). 

Pela presente colocação é possível perceber que essa rela-
ção autor-obra-leitor pode ser perigosa (na ficção e/ou fora de-
la), já que, o leitor é afetado pela obra (positiva ou negativamen-
te, como o caso dos personagens citados). A literatura é “uma 
aventura que pode causar problemas psíquicos e morais”, afir-
ma Candido (2011, p. 178). E Petit (2013, p. 147) acrescenta:  
“[a leitura] como toda experiência implica riscos, para o leitor e 
para aqueles que o rodeiam”.

Llosa (2016), Petit (2013) e também Manguel (1997) expla-
nam que aqueles regimes (militar e/ou religioso) que querem 
controlar totalmente a vida das pessoas desconfiam e censuram 
a literatura, afinal, não há como prever o efeito do encontro do 
leitor e da obra, visto que “diante do texto a autonomia dos leito-
res prevalece” (MELO, 2015, p. 167), pois um “texto não é feito de 
uma linha de palavras a produzir um sentido único” (BARTHES, 
2004, p. 62). Assim, guiados pelo pensamento de Jauss (1994), po-
demos concluir que a intenção do autor presente na obra se mo-
difica diante dos olhos de seus receptores gerando novos e peri-
gosos sentidos. 

2.1 O autor: moldar a criação

Esta pessoa cujo ofício é criar utilizando-se da palavra e 
que está rodeada de um imaginário de glamour e/ou solidão (os 
dois opostos da visão de um escritor por uma boa parte das pes-
soas) é uma figura relativamente recente. Foi da perseguição e da 
censura que a figura do autor passou a existir. Pode parecer es-
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tranho falar de uma obra sem mencionar o autor, mas até a Idade 
Média a autoria de uma obra era tida como irrelevante. As his-
tórias eram transmitidas pelos contadores que “tinham o direi-
to de decidir, segundo a sua própria vontade, o que acrescentar, 
melhorar ou modificar” (CAVALHEIRO, 2008, p. 67). Assim, as 
narrativas eram uma construção coletiva e em constante trans-
formação; elas não tinham um “final” determinado e muito me-
nos pertenciam a um único indivíduo. 

Roger Chartier (2009) em seu livro A aventura do livro: do 
leitor ao navegador explica que foi no ato de separação dos bons e 
dos maus livros que surgiu a figura do autor, sendo que, as obras 
consideradas subversivas e, muitas vezes, também, seus autores, 
iam parar na fogueira. Muitos séculos antes, Platão (2012, p. 68), 
por meio das palavras de Sócrates, já tinha dito que “[...] deve-
mos vigiar os autores de fábulas e selecionar as que forem boas, 
proscrevendo as más.” Isso porque afirmava que deveriam rece-
ar a literatura por sua capacidade de “corromper, mesmo as pes-
soas mais honestas” (PLATÃO, 2012, p. 267). Logo, o autor, co-
mo o conhecemos, surgiu dos atos de transgressão e, consequen-
temente, das punições impostas pelo governo e/ou pela igreja a 
determinados textos, pois era preciso identificar e penalizar sua 
autoria. 

A partir de então a obra passa a ter um autor, indivíduo 
que fala por meio da escrita e é responsabilizado pelo que es-
creve. E, durante muitos séculos “nos interessamos demasiada-
mente pelo autor e nada pelo leitor; [...] o autor é considerado o 
proprietário eterno de sua obra, e nós, seus leitores, simplesmen-
te usufrutuários” (BARTHES, 2004, p. 27). Contudo, o filósofo 
Jean-Paul Sartre (2004, p. 37) diz que: “é o esforço conjugado do 
autor com o leitor que fará surgir esse objeto concreto e imaginá-
rio que é a obra do espírito”. Dessa forma, uma obra só “existe” 
a partir do momento em que é lida, debatida, desvendada pelo 
leitor. O mesmo pensador ressalta, ainda, que o autor não escre-
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ve para si, logo, ele escreve para o outro, pois, “só existe arte por 
e para outrem” (SARTRE, 2004, p. 37).

Uma vez que a criação só pode encontrar sua realização fi-
nal na leitura, uma vez que o artista deve confiar a outrem 
a tarefa de completar aquilo que iniciou, uma vez que é só 
através da consciência do leitor que ele pode perceber-se 
como essencial à sua obra, toda obra literária é um apelo. 
Escrever é apelar ao leitor para que este faça passar à exis-
tência objetiva o desvendamento que empreendi por meio 
da linguagem. (SARTRE, 2004, p. 37).

Mais que um apelo, Barthes (2004) fala da morte do autor, 
enquanto Foucault (2001) usa o termo apagamento do autor, sen-
do que a obra fala por si mesma. Ainda segundo Barthes (2004), 
ao contrário do que muita gente pensa, não podemos pensar que 
o livro é feito de uma única voz que se revela. No livro “é a lin-
guagem que fala, não o autor” (BARTHES, 2004, p. 59). 

Cavalheiro (2008), ao falar da obra O discurso no roman-
ce de Bakhtin, menciona que um conjunto múltiplo e heterogê-
neo de vozes resulta no “discurso do sujeito falante no romance” 
(CAVALHEIRO, 2008, p, 76). Portanto, uma obra literária é com-
posta de muitas vozes provenientes da realidade cultural, dado 
que “a linguagem vive na comunicação dialógica daqueles que a 
usam”, como explica Bakhtin (1997b, p. 183). 

Na obra, muitas vozes se encontram a fim de formar o dis-
curso que falará com o leitor. Vozes, que, ainda de acordo com 
Bakhtin (1997b), podem ser conflitantes sem perder, com a obra, 
uma relação de sintonia. Essas várias vozes contidas dentro de 
uma obra literária têm sua plenitude de valores, elas dialogam 
dentro do texto (e com outros textos) inseridos em determina-
do contexto. Nesse campo, ainda vale frisar que cada uma delas 
constitui-se de consciências autônomas que travam entre si di-
álogos em nível de igualdade (BAKHTIN, 1997b). Por isso, es-
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se diálogo é múltiplo e diversificado, pois dependerá dos vários 
leitores com os quais a obra terá contato. O papel do autor está 
feito, ele não tem mais o controle e não lhe cabe mais interferir. 
Ainda que se tenha a possiblidade de inquirir o autor, ele não é 
mais “responsável” pelas respostas. 

O escritor e crítico inglês David Lodge, ao comentar a pu-
blicação de Reflexões sobre O nome da rosa, do italiano Umberto 
Eco, destaca: 

Um escritor não deve produzir uma interpretação “não- 
autorizada” de seu livro porque isto comprometeria o po-
tencial de um texto genuinamente literário de gerar di-
ferentes significados de diferentes leituras, sem jamais 
exaurir-se por completo; mas contar por que e como es-
creveu seu livro pode lançar uma luz singularmente va-
liosa sobre o processo criativo, informação que o leitor 
pode aplicar livremente a sua leitura da obra. (LODGE, 
in ECO, 2011, p. 12). 

Explicar “como” o autor age dentro do processo de criação 
literária, ou do ato criativo em si é uma tarefa complexa. Mor-
ley (2007) diz, em seu livro Creative Writting, que inspiração não 
existe. Ostrower (1987, p. 72) ressalta que: “pensar na inspiração 
como instante aleatório que venha a desencadear um processo 
criativo, é uma noção romântica”. Então, Salles (1998, p. 95) ex-
põe que: “o artista apropria-se da realidade externa e, em gestos 
transformadores, constrói novas formas”. Portanto, o ato criador 
é um processo e não um lampejo sem motivação. 

“A criação não ocorre a partir do nada, mas pressupõe a 
realidade do conhecimento, que a liberdade do artista apenas 
transfigura e formaliza” (SALLES, 1998, p. 95). Logo, “criar é, ba-
sicamente, formar. [...] O ato criador abrange [...] a capacidade de 
compreender; e esta, por sua vez, a de relacionar, ordenar, con-
figurar, significar” (OSTROWER, 1987, p. 9). Ao que se conclui 
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que o autor sente, conhece, reflete e, então (aos poucos) gera, dá 
forma a um produto (objeto) cuja manifestação de ordem estética 
fará o leitor, novamente, sentir, conhecer e refletir.

Dado o que foi exposto até aqui é possível perceber que o 
autor cria, mas não sozinho e muito menos a partir do nada. Ao 
lançar a obra ao mundo, ela vive, fala e interage com os leitores. 
O autor trabalha, metaforicamente, primeiro como uma antena 
capitando essas vozes provenientes da cultura, depois proces-
sando-as nas ficções (dando forma) e por último transmitindo-as 
de volta para a sociedade num processo contínuo de captação e 
transmissão. 

2.2 O leitor: o olhar que dá vida à criação

O autor trabalha e brinca com as palavras, utilizando-se 
da realidade e fugindo dela a fim de dar corpo e forma à obra.  
“O artista, ao construir uma nova realidade, vai desatando-a da 
realidade externa à obra. Pois, somente ao libertar-se da reali-
dade, a força criadora pode agir segundo suas próprias leis, em 
sua qualidade produtiva” (SALLES, 1998, p. 134). Entretanto, es-
se processo criador só acontecerá realmente durante o ato da lei-
tura, pois “a leitura constrói um espaço entre o imaginário e o re-
al” (PIGLIA, 2006, p. 29). 

“O que podemos imaginar sempre existe, em outra escala, 
em outro tempo, nítido e distante, como num sonho” (PIGLIA, 
2006, p. 17), logo, a leitura é definida por Sartre (2004, p. 38) co-
mo “criação dirigida”. O leitor não sonha a partir do nada, pois 
“a obra que surge não se apresenta como novidade absoluta num 
vazio, mas por intermédio de avisos, sinais visíveis e invisíveis, 
traços familiares ou indicações implícitas” (JAUSS, 1994, p. 28). 

Assim, o leitor, ao aceitar fazer parte desse processo, dá 
vida à obra por meio da imaginação, afinal, “a leitura é um so-
nho livre” (SARTRE, 2004, p. 42) no qual o leitor pode desper-
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tar quando quiser. E assim, sonhando acordado, ele faz com que 
a obra ganhe vida por meio do diálogo tecido entre eles (obra e 
leitor).

Leitura é um pacto de generosidade entre o autor e o lei-
tor; cada um confia no outro, conta com o outro, exige do 
outro tanto quanto exige de si mesmo. Essa confiança já é, 
em si mesma, generosidade: ninguém pode obrigar o au-
tor a crer que o leitor fará uso da sua liberdade; ninguém 
pode obrigar o leitor a crer que o autor fez uso da sua. 
(SARTRE, 2004, p. 46).

Bakhtin (1997a, p. 299) diz que: “a obra é um elo na cadeia 
da comunicação discursiva”. Logo, o que une autor e leitor nes-
se “pacto de generosidade” é a obra, objeto que o autor molda e 
oferece ao leitor para que este complete o ato da criação dando 
vida a ela dentro do “jogo livre, mas regulado, da imaginação” 
(SARTRE, 2004, p. 40) visto que a leitura “nunca passa de um jo-
go conduzido a partir de certas regras” (BARTHES, 2004, p. 28). 

Entretanto, a aceitação do leitor não é automatizada. Melo 
(2015) ressalta a ideia de um leitor que tem a capacidade de ava-
liar o que lhe é oferecido. O leitor tem o livre-arbítrio de ler ou 
não, de ser ou não “seduzido” pelo texto. Barthes (1987) acres-
centa que o texto tem que provar que deseja o leitor. Assim, a 
concretização dessa relação é o que vai definir a existência do 
objeto literário, “pois o objeto literário é um estranho pião, que 
só existe em movimento. Para fazê-lo surgir é necessário um ato 
concreto que se chama leitura, e ele só dura enquanto essa leitura 
durar” (SARTRE, 2004, p. 35).

Sartre (2004) diz também que o leitor tem consciência que 
é responsável por, simultaneamente, desvendar e criar durante 
o ato da leitura. Ainda segundo o filósofo francês, o desvenda-
mento não acontece automaticamente, pois é preciso que o lei-
tor “aceite” sua tarefa, entregue-se e mergulhe na obra. Assim, a 
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ação do leitor é consciente e ativa. Morley (2007, p. 2 – tradução 
nossa) concorda, pois segundo ele: “o leitor é ativo, como ouvin-
te e como testemunha”. 

O sujeito-leitor é um sujeito inteiramente deportado sob 
o registro do Imaginário; toda a sua economia de prazer 
consiste em cuidar da sua relação dual com o livro [...], fe-
chando-se a sós com ele, colado a ele, bem perto dele, co-
mo a criança fica colada à Mãe e o Apaixonado fixado no 
rosto amado. (BARTHES, 2004, p. 37-38). 

No pensamento anterior é possível perceber que a relação 
do leitor com a obra é uma relação de sentimentos, de prazer. Se-
ja esse prazer aquele que afaga, nutre, cuida, ensina e protege, 
representado pela mãe e/ou o prazer da carícia, da sedução e do 
fascínio da atração, representado pelo apaixonado. 

“As pessoas são receptivas a partir de algo que já existe ne-
las de forma potencial e que encontra nesse fato uma oportuni-
dade de manifestar” (SALLES, 1998, p. 92). De tal modo, quando 
uma obra consegue tocar o leitor é porque eles compartilham al-
go. É a partir de então que o diálogo, a interação acontece, pois 
“texto e leitor interagem a partir de uma construção do mun-
do e de algumas convenções compartilhadas” (COLOMER, 2003,  
p. 96) onde um dá sentido ao outro numa relação de coexistên-
cia. Logo, se a obra só existe de fato a partir do momento que é li-
da, o leitor só existe porque há o texto com o qual se relacionará. 

Essa relação é entendida por Barthes (2004, p. 38) como: 
“uma relação fetichista: [o leitor] tira prazer das palavras, de cer-
tas palavras, certos arranjos de palavras”. E assim como as re-
lações humanas, as relações com as diferentes obras e/ou gêne-
ros terá densidade e momentos distintos para o leitor. Calvino 
(1993), por exemplo, expõe que há uma idade para cada tipo de 
leitura e que todas elas são importantes. E, se assumirmos que as 
pessoas estão em constante transformação, podemos dizer, tam-
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bém, que seus gostos de leitor mudam com a vida e com as ex-
periências vividas. 

Portanto, é imprescindível que o leitor seja capaz de dialo-
gar com diferentes obras, em condições e momentos distintos da 
vida. Quando isso não ocorre, o texto não faz sentido, a comuni-
cação não acontece e o processo de humanização, defendido por 
Candido (2011) também não. Sendo que essa humanização é ex-
plicada pelo autor como sendo:

[o] processo que confirma no homem aqueles traços que 
reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a 
aquisição do saber, a boa disposição para com o próxi-
mo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar 
nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da 
complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. 
A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade 
na medida em que nos torna mais compreensivos e aber-
tos à natureza, à sociedade e ao semelhante. (CANDIDO, 
2011, p. 182).

Dado o pensamento, é possível constatar a importância de 
um fértil diálogo entre obra e leitor. Llosa (2016) diz que os ho-
mens precisam das “mentiras” da ficção porque elas enrique-
cem, completam e compensam nossa existência, já que, sempre 
desejamos e sonhamos mais do que realmente podemos alcan-
çar. Por outro lado, ao falar dos benefícios de fantasiar/imaginar, 
Zilberman (2008) explica que a leitura ajuda a entender as pró-
prias dificuldades, refletir sobre elas e buscar respostas para seus 
dramas. Logo, a literatura é diversão e também formação, conhe-
cimento sobre si mesmo e sobre outro (MORLEY, 2007). 

Dessa forma, não importa se o leitor se identifica com uma 
obra considerada “perfeita e/ou de alta qualidade” ou com uma 
vista como “menor e/ou de qualidade modesta”, pois ambas for-
mam “no conjunto uma massa de significados que influi em nos-
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so conhecimento e nos nossos sentimentos” (CANDIDO, 2011, 
p. 184). 

Independentemente da classificação da obra, no ato da lei-
tura, o leitor é chamado a “ir além da coisa escrita. Sem dúvida, 
o autor o guia, mas somente isso; as balizas que colocou estão 
separadas por espaços vazios, é preciso interligá-las, é preciso ir 
além delas” (SARTRE, 2004, p. 38). E o leitor só seguirá adiante, 
de bom ânimo, preenchendo os espaços com imaginação, através 
de uma interação que lhe seja agradável, visto que, segundo Bar-
thes (2004), a leitura é penetrada de desejo e repulsa. 

Toda vez que o leitor deseja a obra, ele toma parte da cria-
ção, escrevendo em sua mente o que Barthes (2004) chama de 
texto-leitura. David Morley (2007, p. 2) apresenta-nos, no extra-
to a seguir, um “leitor-escritor” que faz parte da criação literária 
construindo as imagens da obra por meio das palavras do autor 
enquanto lê. 

Escrever e ler são atos colaborativos na construção e exe-
cução do espaço-tempo. Os leitores participam; tornan-
do-se, em parte, escritores. Eles participarão, consciente-
mente e inconscientemente, numa criação literária, e vi-
verão a vida no momento e na velocidade da leitura – en-
quanto estiverem lendo. Você [escritor] faz as palavras; 
eles fazem as imagens. (Tradução nossa).

Nota-se que a primeira parte da missão do leitor é acei-
tar, acreditar na narrativa, lembrando que isso dependerá de um 
processo de identificação com a obra. O passo seguinte seria dei-
xar-se levar por ela e, enquanto é levado, ir, gradativamente, des-
vendando, dialogando e construindo (por meio das pistas deixa-
das pelo autor e também nos espaços vazios) a fantasia da obra, 
tornando-se, dessa maneira, co-criador. A vista disso, se o autor 
cria, quem dá vida é o leitor, ainda que sua participação tenda a 
ser anônima e invisível, como destaca Piglia (2006). 
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2.3 A obra: a magia do encontro

A força criadora da palavra é percebida e comentada há 
milhares de anos. No livro de Gênesis (uns dos mais antigos que 
se conhece), por exemplo, Deus usa as palavras, “fala” a fim de 
criar. Em seguida, nomeia as primeiras criações e então incum-
be o homem de continuar “nomeando” os seres, simbolicamente 
atribuindo-lhes palavras para que possam, de fato, existir. Nesta 
passagem há uma representação metafórica da importância e do 
poder das palavras. Elas têm poder, é por meio delas que se cria. 
Assim, muito antes do livro em si, da figura do autor surgir ou 
ainda da ciência e da tecnologia mostrarem sua força, multipli-
cando e difundindo conhecimento de forma acelerada, já se co-
nhecia o poder das palavras entre os homens. 

Nos tempos antigos, saber ler e escrever era quase uma 
dádiva, visto a escassez de pessoas que conseguiam realizar tais 
atos. Nesse contexto a palavra foi usada para dominar quem 
não a conhecia. E quem domina não divide, não compartilha os 
benefícios e/ou tesouros do conhecimento. A linguagem foi (e 
é) usada para bloquear o acesso ao poder (GNERRE, 2009). Lo-
go, quem dominava a palavra, a arte de ler e escrever, ocupava 
um papel de importância, possuía conhecimento e poder na so-
ciedade. 

Dominar a palavra foi (e talvez ainda seja) dominar o mun-
do que nos rodeia. Por isso, o livro foi (e ainda é) tão ameaçador 
em alguns contextos, porque carrega a insígnia de disseminar 
ideias, saberes e mistérios. Símbolo de conhecimento, salvação, 
poder, aliança, instrução, erudição, transgressão ou protesto, o 
livro sempre hipnotizou as pessoas por sua capacidade de guar-
dar e revelar segredos (nas linhas e nas entrelinhas). 

Existem muitas histórias de livros proibidos, censurados, 
escondidos e trancados a sete chaves em alguma biblioteca qual-
quer. O nome da rosa é um romance policial que serve de exemplo 
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desse tipo de contexto. É também nessa obra que Adson Melk, o 
narrador, nos presenteia com uma bela imagem que explica, poe-
ticamente, o significado de intertextualidade: “Até então pensara 
que todo livro falasse das coisas, humanas ou divinas, que estão 
fora dos livros. Percebia agora que não raro os livros falam de li-
vros, ou seja, é como se falassem entre si” (ECO, 2011, p. 303, grifo 
nosso). Os livros falam, falam com quem os lê e também falam 
entre si, citam-se, referenciam-se e constroem uma teia de conhe-
cimento. E esse conhecimento pode ser usado tanto de maneira 
positiva quanto negativa, dependendo de quem o possui. 

Vale destacar, ainda, que a dualidade de bom e ruim es-
tá no livro porque ela está em nós seres humanos. Mary Shelley 
(2012, p. 120), por exemplo, traz em seu livro Frankenstein, um 
trecho bastante rico sobre a duplicidade de emoções provocadas 
pelo livro, quando a criatura escreve ao seu criador.

Mal posso descrever-lhe, Frankenstein, o efeito de tais li-
vros. Apresentavam-me uma infinidade de novas imagens 
e sentimentos que, por vezes, me elevavam ao êxtase, po-
rém, com mais frequência, me lançavam na mais profunda 
depressão. [...] À medida que ia lendo [Os sofrimentos do 
jovem Werthe], porém, aplicava muita coisa a meus pró-
prios sentimentos e condição. 
[...] Dos devaneios de Werther, aprendi desespero e triste-
za; Plutarco me elevava os pensamentos. Alçava-me além 
da esfera de minhas próprias reflexões aos páramos dos 
heróis dos tempos idos [...] esse livro me descortinava no-
vas e grandiosas dimensões”. 

O extrato nos remete às palavras de Sartre (2004, p. 217): 
“através da literatura [...] a coletividade passa à reflexão e à me-
diação, adquire uma consciência infeliz, uma imagem não-equi-
librada de si mesma, que ela busca incessantemente modificar e 
aperfeiçoar”. Segundo o autor, a inquietação provocada dentro 
dos livros nos leva à reflexão e esta, por sua vez, à tentativa (às 
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vezes inconsciente) do aprimoramento por meio do (auto) co-
nhecimento. 

Enquanto isso, Llosa (2016, p. 36) esclarece que: 

A ficção não reproduz a vida; ela a nega, utilizando-se de 
um truque que finge substitui-la. Mas também, de uma 
maneira sempre difícil de estabelecer, a completa, acres-
centando à experiência humana algo que os homens não 
encontram em suas vidas reais, somente naquelas, imagi-
nárias, que vivem indiretamente, graças a ficção. (Tradu-
ção nossa). 

Igualmente ao trecho destacado da obra Frankenstein em 
que a criatura encontra experiências que não foi capaz de viver, 
mas que, ainda assim, foi capaz de proporcionar autoconheci-
mento e conhecimento do “outro”, todas as obras produzem sen-
timentos e reflexões diferentes. São experiências, segundo Man-
guel (2009), pelas quais filtramo-nos, preparamo-nos e aprende-
mos por meio de histórias que, muitas vezes, jamais serão nos-
sas, exceto nas páginas da ficção. 

Cada obra tem uma intencionalidade oculta, algumas 
que serão compreendidas e bem recebidas pelo público, outras  
não-compreendidas e mesmo assim recebidas por meio da dis-
cussão e questionamento (e, possivelmente terão cumprido seu 
papel), enquanto outras serão esquecidas (momentaneamente 
ou para sempre). 

Portanto, é complexa a tarefa do criador, procurando dar 
o molde adequado para sua criação. E quando, finalmente, ele 
acredita que o trabalho foi feito, coloca-o à prova. Então vem o 
leitor, a crítica e as diferentes interpretações, muitas delas que 
fogem à alçada do autor. Por isso, explicar a obra não compete 
mais ao autor. “A resposta do autor não deve ser usada para vali-
dar as interpretações de seu texto, mas para as discrepâncias en-
tre a intenção do autor e a intenção do texto” (ECO, 2005, p. 86). 
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Sartre (2004, p. 37) diz que: “um dos principais motivos da 
criação artística é certamente a necessidade de nos sentirmos es-
senciais em relação ao mundo”. Entretanto, tal tarefa não é sim-
ples, visto que uma grande parte de tudo que foi e é produzido 
perde-se no tempo. Apenas algumas obras ficam e continuam 
a fazer o seu papel multifacetado, imortalizadas na história. Is-
so porque “ninguém é escritor por haver decidido dizer certas 
coisas, mas por haver decidido dizê-las de determinado modo” 
(SARTRE, 2004, p. 22). Afinal, é a forma como as palavras são or-
denadas que faz com que elas organizem a mente e os sentimen-
tos de quem lê (CANDIDO, 2011). Assim, é preciso que o autor 
consiga determinados arranjos capazes de produzir certos efei-
tos, a fim de que sua obra tenha a capacidade de tocar o leitor.

Em seu processo de apreensão do mundo, o artista estabe-
lece conexões novas e originais, relacionadas a seu proje-
to poético. Encontramos, no entanto, a unicidade de cada 
obra e a singularidade de cada artista não só na natureza 
dessas combinações perceptivas, como também no modo 
como são concretizadas. (SALLES, 1998, p. 104, grifo nosso). 

A maneira como o autor diz, como conta sua história e se, 
com ela, produz ou não efeito sobre as pessoas são determinan-
tes para que essa obra ganhe um lugar perene na sociedade. 

Chartier (2009) fala do processo de desmaterialização do 
livro, já que seu valor e validade passam a ser “transcendentes” 
devido ao caráter artístico e/ou instrutivo da obra. Jauss (1994,  
p. 7-8), por sua vez, explica que: “a qualidade e a categoria de 
uma obra literária [...] resultam [...] dos critérios de recepção, do 
efeito produzido pela obra e de sua fama junto à posteridade”. 
Assim, a maneira como a obra foi escrita, se foi recebida por seu 
público e se continuará sendo vendida, lida e comentada de ge-
ração em geração são fatores importantes ao analisar-se a quali-
dade de uma obra literária. 
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Vale acrescentar que, segundo Coelho (1997, p. 60), “só a 
interação orgânica entre a intencionalidade (fins) e sua concre-
tização (meios) na matéria literária (obra) permitirá que esta ad-
quira valor como produto literário que é”. Portanto, não impor-
ta a que gênero pertença ou a que público seja destinado o livro, 
uma vez que se constata o êxito de seu papel analisando-se as fi-
nalidades a que se propunha e os elementos utilizados para isso 
dentro da obra. Além disso, é preciso lembrar que: 

Não há e nunca houve uma verdadeira arte que valesse o 
mesmo para todos no mundo, em todas as épocas, por que 
as pessoas têm expectativas, preferências e repertórios di-
ferentes. Além do mais, há as diferenças de critérios de va-
lor que dependem fundamentalmente de cada época his-
tórica. (PAULINO, 2010, p. 129). 

Logo, o processo de interação dialógica entre a obra e o 
leitor tem como base tanto implicações estéticas quanto históri-
cas (JAUSS, 1994). Talvez por isso a apropriação de alguns tex-
tos seja um fenômeno bastante original, ao ponto de determina-
dos leitores considerarem “que algumas narrativas existem co-
mo se tivessem sido feitas para eles, tamanho é o prazer que sen-
tem na interação textual. Nesse caso, eles se apropriam dessas 
narrativas, transformando-as em referências em seu repertório”  
(PAULINO, 2000, p. 46). Encontrar essas obras dentro do vasto 
mundo da literatura é uma aventura intransferível. 

3. CONSIDERAÇÕES

A relação sedutora e humanizadora existente entre o au-
tor, a obra e o leitor dá vida, cria e transforma. Compreendê-la 
é uma tarefa complexa, portanto, neste trabalho foram feitos al-
guns apontamentos, que, contudo, não têm a função de esgotar-
-se, logo, as considerações propostas durante o trabalho têm a 
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intenção de refletir e exemplificar, com base em teóricos renoma-
dos, como autor e leitor se comportam diante da obra durante o 
processo de criação compartilhada, já que um molda e o outro 
faz viver, e ainda como esse objeto literário é capaz de interagir 
dialogicamente com as pessoas. 

Parafraseando Guimarães Rosa, ler pode ser um negócio 
muito perigoso, ou seja, a leitura pode nos levar a caminhos se-
dutores, nos arrebatar, mudar nossas vontades e desejos, ler, por-
tanto, é um ato que vai muito além da decodificação, pois incide 
diretamente na forma de pensar das pessoas, podem provocar 
mudanças significativas no comportamento daqueles que leem.

Assim como a personagem Madame Bovary, de Gusta-
vo Flaubert, ao ler os romances projeta para si as vivências que 
ela lê, e diante disso, ao não encontrar toda essa fugacidade em 
Charles/Carlos, busca que outros homens a completem, demons-
tra claramente como a leitura e a literatura podem nos seduzir e 
sermos seduzidos por ela. Ao sermos seduzidos pela leitura, so-
mos levados à função psicológica, defendida por Cândido, haja 
vista que passamos a vivências sentimentais, comportamentais, 
diante daquilo que lemos.
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Capítulo 2

LIBERDADE POÉTICA E UTOPIA:  
UMA LEITURA TEÓRICA EM COMPANHIA 

DE PEDRO CASALDÁLIGA E DE  
JOSÉ CRAVEIRINHA

Cleonilde Ribeiro de Souza Costa1

1. INTRODUÇÃO

“Vontade de ver e vontade de fazer ver,  
eis a ação direta do poeta.”

(Alvarez Ferreira, 2013, p. 139)

A poesia designa conhecimento, poder, criação, arte, polí-
tica, expressão histórica de raça, classes, nações, e outros tantos 
conceitos capazes de desnudar e mudar a visão de mundo cada 
qual em sua época. Através da poesia o homem toma consciência 
de sua própria existência, pois é dela e a partir dela que ele es-
creve sua própria história. Poesia é também, “experiência, senti-
mento, emoção, arte de falar de forma superior, obediência às re-
gras, criação de outras, voz do povo, língua dos escolhidos, pala-
vra do solitário” (PAZ, 2012, p. 21). São inúmeras as justificativas 

1 Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Estudos Literários - PPGEL, Universidade do Estado de 
Mato Grosso-Campus de Tangará da Serra - MT.
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das quais o poeta se apegará para compor poesia. Sua própria 
autenticidade soma-se a outras tantas juntamente com os moti-
vos que levam o criador a compor um poema. 

O poema “é o encontro da poesia e do homem”, ele é ain-
da, “[...] um organismo verbal que contém, suscita ou emite poe-
sia” (PAZ, 2012, p. 22) nessa concepção de que enquanto poema 
e poesia existirem numa mesma obra pode-se afirmar que ambas 
as criações são produtos humanos. A maneira de ser do poema é 
única e por isso, irreprodutível, mas a liberdade, a ambiguidade 
intencionada nas palavras que o compõe leva o interlocutor a vi-
venciar uma multiplicidade de sentidos, são as imagens poéticas. 
A concepção de Octavio Paz (2012, p. 30) revela que a linguagem 
do poema é uma matéria aberta, por isso, é livre podendo o inter-
locutor do texto unir-se a ela e os dois darem formas ao mundo, 
pois, ele afirma que “a palavra, finalmente em liberdade, mos-
tra todas as suas vísceras, todos os seus sentidos e alusões, como 
fruto amadurecido ou como os fogos de artifício no momento em 
que explodem no céu. O poeta põe sua matéria em liberdade”. 

É da interação entre poema e leitor que surgem as imagens 
e essas, por sua vez, transformam-na em poesia pelo instante po-
ético da imagem. Assim, pode-se afirmar que o poema é a ma-
téria da poesia, mas nem toda poesia pode ser poema, pois este 
só se constitui a partir das formas verbais criadas artisticamente, 
enquanto a poesia se manifesta em outras formas artísticas, na 
música, na prosa, no teatro. O poema necessitará sempre da lin-
guagem precedida da palavra, assim confirma a teoria:

O poema é uma possibilidade aberta a todos os homens, 
qualquer que seja seu temperamento, seu ânimo ou a sua 
disposição. Pois bem, o poema é apenas isto: possibilida-
de, algo que só se anima em contato com o leitor ou um 
ouvinte. Há um traço comum a todos os poemas, sem o 
qual eles nunca seriam poesia: a participação. Toda vez 
que o leitor revive de verdade o poema, atinge um estado 
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que podemos chamar poético. Tal experiência pode adqui-
rir esta ou aquela forma, mas é sempre um ir além de si, 
um romper os muros temporais para ser outro. Tal como a 
criação poética, a experiência do poema se dá na história, 
é história e, ao mesmo tempo, nega a história. [...] A leitura 
do poema tem grande semelhança com a criação poética. 
O poeta cria imagens, poemas; e o poema faz do leitor po-
esia. (PAZ, 2012, p. 33).

É na comunhão do instante poético que se constrói a po-
esia, de tal modo que os poemas de Pedro Casaldáliga expres-
sam a liberdade humana porque são textos que vão além de si 
mesmos, e ir é abrir-se em lacunas que serão preenchidas pela 
participação do leitor na medida em que ativa o ser do poema, a  
palavra. 

Na obra Antologia Retirante (1978), de Pedro Casaldáliga, 
na terceira parte intitulada de “Criaturas Irmãs” os poemas te-
cem imagens que determinam a realidade do próprio ser do po-
ema enquanto estrutura de linguagem capaz de ação e reflexão 
que conduz o leitor a pensar no próprio ato de escrever poema 
porque o instante poético acontece internamente aos dois, por 
isso, o homem é tocado pela sensação da palavra e se dá conta 
de que aquilo é poesia, a realidade da arte. Esse ato demonstra 
o compromisso do poeta que se insere numa realidade social e 
religiosa e sabe o “para que escrever” poesia. É com as palavras 
que ele trabalha na construção do Reino na Terra, para isto, de-
ve-se considerar a realidade da criação poética como algo subli-
me e fraterno ao homem, pois o ser do poema e o ser que escreve 
são pertencentes ao mundo social, ambos se constituem enquan-
to enunciação a partir da arte literária que é revolucionária.

A escolha dos poemas para abordagem analítica nesse es-
tudo surgiu da possibilidade e “vontade de fazer ver” por meio 
das imagens poéticas como sendo o universo de sentidos que 
provém da palavra, para isso, é necessário considerar o caminho 
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simbólico que se constitui na relação de sentidos em que há o jo-
go do sentido real e poético. No que diz respeito ao imaginário, 
campo do poeta que cria e recria o ser da imagem, Octavio Paz 
(2012, p. 105) afirma que:

O poeta nomeia as coisas: isto são penas, aquilo são pe-
dras. E de repente afirma: as pedras são penas, isto é aqui-
lo. Os elementos da imagem não perdem o seu caráter 
concreto e singular: as pedras continuam sendo pedras, 
ásperas, duras, impenetráveis, amarelas de sol ou verde 
de musgo: pedras pesadas. E as penas, penas: leves. Essa 
imagem resulta escandalosa porque desafia o princípio da 
contradição: o pesado é o leve. Ao anunciar a identidade 
dos opostos, atenta contra os fundamentos do nosso pen-
sar. Portanto, a realidade poética da imagem não pode as-
pirar à verdade. O poema não diz o que é, mas o que po-
deria ser.

A afirmação de Octavio Paz nos ajuda a perceber no poe-
ma abaixo o processo de criação da imagem poética em que ocor-
re quando a palavra deixa de ter seu sentido primeiro, real e se 
configura poeticamente na segunda, tece duas imagens sem que 
ambas percam os sentidos. Elas vão constituindo-se de maneira 
paradoxal porque no instante em que as palavras do poeta di-
zem “plantei um jardim”, a outra imagem surge pela concepção 
do leitor está a ler o poema, por isso, plantar torna-se escrever.  
O jogo criativo se aplica quando se tem de início o sentido de “is-
to”, o concreto, plantar um vegetal. Depois surge o outro senti-
do, o de “escrever” que atenta contra o primeiro, porque se con-
figura no “aquilo”, ou seja, o plantar deixar de ser “isto”, portan-
to a verdade está no poema que escreve a si mesmo. A primeira 
existe no mundo real e a segunda na realidade poética alicerçada 
pelo poder criativo do escritor. A analogia entre “plantar um jar-
dim” e escrever um poema existe porque as duas ações são res-
pectivamente humanas. 
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O jardim floresce proporcionalmente ao poema, isto é, am-
bos por meio de ação humana e ganham estrutura e beleza, so-
bretudo, quando o jardineiro e o poeta dedicam-se a cuidar de 
algo capaz de transformar modos de vida de sujeitos sociais. Os 
cuidados de cultivar flores são semelhantes ao de escolher pala-
vras que expressem ideias, ideologia. A realidade literária do po-
ema condiz com a concepção utópica de mostra às pessoas que é 
possível perceber a beleza na região do Araguaia desde que haja 
a ação de colocar na consciência humana a beleza da vida expres-
sa nos versos que seguem abaixo:

PLANTEI UM JARDIM
Plantei um jardim. Cultivo flores
Em vasos e latas.
Pratico a beleza inutilmente.
Rego as folhas verdes e seus gritos efêmeros. 
Protejo-as da ventania,
do sol calcinador. Dou, cada dia,
três ou quatro olhares protetores,
e surpreendo a Criação fazendo-se...

Elas, nunca me disseram como sentem
este humano desvelo sem cobiças;
mas vivem, florescem me acompanham;
atendem as visitas, gratamente,
como falando por mim, como dizendo-me;
circundam de paz o Araguaia,
e balizam de esperas, de perguntas,
de resposta, de cantos florescido,
o horizonte longamente opaco.
(CASALDÁLIGA, 1978, p. 83).

O ser criado pela imaginação do poeta se torna coisa real 
quando esta se configura na linguagem sem perder o valor ine-
rente ao mundo externo, imaginar poeticamente é criar coisas que 
vivem no tempo do poema, o instante poético (PAZ, 2012). Por is-
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so, diz-se que a imagem é a relação daquilo que já existia e pas-
sa a ser outra coisa por meio da atividade onírica de quem a tece, 
assim “Criaturas Irmãs” são poemas imagéticos e se relacionam a 
liberdade do poeta de nomear as coisas a partir de sua realidade. 

Em acordo com os estudos realizados por Agripina Encar-
nacion Alvarez Ferreira (2013, p. 199) “a sublimação poética é 
uma “sublimação pura”, desembaraçada dos “resíduos sensí-
veis” e do não vivido, devendo, pois, considerar a imagem em 
si, em sua ontologia poética”, por isso, todas as coisas, objetos e 
imagens poéticas análogas ao mundo real somente existem se se 
considerar a palavra enquanto origem do ser poema, a palavra é 
a própria origem da poesia, pois ela constrói o mundo diferente-
mente do tempo/espaço das coisas reais. No entanto, os elemen-
tos do mundo poético não se distanciam da realidade, contudo, é 
no instante da criação poética que esses elementos se relacionam 
para cada um ocupar o espaço que os determinam, consequen-
temente arte e realidade afloram, nascem juntas. Assim, tornam-
-se “Criaturas Irmãs” porque elas surgem no instante da palavra, 
é na relação fraterna que elas compõem o poema, e, sendo ele 
cheio da essência do ser, a palavra, é vida e arte.

A realidade poética de plantar um jardim é a maneira de 
dizer a verdade em sua essência humana, quando esta se encon-
tra imersa na hostilidade de um sistema que explora economica-
mente uma parcela de pessoas como se elas não tivessem o di-
reito de pertencer fraternalmente o mesmo espaço que as outras. 
O poema “Em meio às coisas que perdurem”, de Casaldáliga, 
(1978, p. 115) traz uma resposta às palavras de Ernesto Carde-
nal, poeta nicaraguense. O primeiro verso é composto pelas pa-
lavras de Ernesto “...poder dizer palavras verdadeiras em meio 
às coisas que perecem”, logo, Casaldáliga completa a estrofe do 
poema com o segundo verso que afirma “em meio às coisas que 
perduram,/Ernesto Cardenal!”. O poema não é uma verdade em 
meio às coisas que não existem ou até mesmo em relação à fragi-
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lidade de outras, embora seja a verdade a partir daquilo que não 
se extingue da vida humana, a palavra, a literatura, sobretudo o 
próprio ser social que se transforma concomitantemente com seu 
tempo/espaço. 

Percebe-se ao longo do poema que as palavras trabalhadas 
pelo poeta vão se transformando em duas imagens duplamente 
significativas, observa-se a segunda estrofe “a flor do algodão/
em seu cálice amarelo./ A carícia e brancura do algodão ao sol”, 
os versos expressam poeticamente a experiência da natureza, ci-
clo de mutação, isto é, a imagem poética demonstra que é pos-
sível haver plenitude a partir das coisas que passam, ou seja, a 
“flor” é algo passageiro quando está no “cálice” amarelo, no en-
tanto, quando se transforma em algodão tem a “brancura” como 
vitalidade, a cor branca e a maciez mesmo expostas ao brilho do 
sol permanece intactas, ela são coisas que perduram. Do mesmo 
modo, o homem em seu “cálice” denominado de tempo/espaço 
sofre mutações através das experiências que o transformam em 
outras coisas que perduram, em poema e em poesia. O poeta diz 
a verdade em “meio às coisas que perduram” porque ele olha 
a matéria poética direcionada para o futuro, para as coisas que 
ainda virão a ser, ele não compõe o poema com base no passado, 
e sim num agora que logo se transformará no amanhã. O eu do 
poema se expressa conscientemente de que o “agora” é o próprio 
“amanhã”, por isso, a Utopia se faz necessária já que a história te-
ce a maneira de ser do poema e do homem. 

Na sétima estrofe do texto “o beiju de mandioca,/hóstia só-
lida e sóbria/ de amizade sertaneja” são versos que criam a ima-
gem da eucaristia uma vez que o pão é fabricado pelo homem e 
ela se torna mais sagrada quando simboliza a partilha da vida 
para todos. As palavras deixam de ser elas mesmas e passam ser 
ato, experiência, contudo, “o poema não é apenas uma realida-
de verbal: é também ato. O poeta diz, e ao dizer, faz. Este fazer 
é, sobretudo, um fazer-se a si mesmo: a poesia não é só autoco-
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nhecimento, mas também autocriação” (PAZ, 1984, p. 85). A cria-
ção do poema acontece de vários elementos conceituais criados 
ao longo da história literária, e um deles torna-se imprescindível 
para a constituição imagética do poema, a analogia. Sendo ela “a 
ciência das correspondências” (PAZ, 1984, p. 99), então, entende-
-se que é por meio dessa relação da coisa real e o sentido da coisa 
criada, e considerando os efeitos analógicos, que essa interação 
se propaga para a imagem poética, a referência real da imagem 
torna-se importante desde que não seja confundida com a poéti-
ca, já que em cada uma há realidades diferentes. 

Os pressupostos de Octávio Paz (1984) consideram a ima-
gem poética senhora de si, ou seja, ela não é explicada somen-
te com palavras, embora, seja fruto delas, deste modo, a poesia 
apresenta-se naquilo que é, e não no que poderia ser. Assim, a 
composição poética em “Plantei um jardim” a ação de criar tor-
na-se independente de quem a fabrica, pois a imaginação do lei-
tor nesse agir é que constrói a relação de sentido existente entre 
as flores plantadas e as palavras escritas, isso só é possível por-
que as duas ações fluem espontaneamente, tendo a mesma capa-
cidade de fazer-se por si só mediadas pela leitura, como bem se 
aplica o instante poético.

Quando Octavio Paz aborda a questão da “consagração do 
instante poético” coloca que as palavras que dão vida a ele não 
podem perder o seu sentido real, para não ser apenas manipula-
ção verbal, por isso, os vocábulos precisam ir além daquilo que 
poderiam dizer podendo, assim, permitir a construção do poema 
“Plantei um jardim”, de Casaldáliga (1978) a compreensão de cui-
dar de flores luta contra o ato de escrever, nessa tensão de senti-
dos, permanece cada um com o seu próprio, e na oscilação em di-
zer mais alguma coisa tornam-se poemas/flores, uma criação do 
ser imaginário, esse jogo de significação é fundamental, pois “o 
que caracteriza o poema é sua necessária dependência da pala-
vra, tanto quanto sua luta para transcendê-la” (PAZ, 2012, p. 191).
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Observa-se abaixo o surgimento da imagem pela palavra 
quando o sentido do poema se confunde com o do jardim image-
ticamente constituído nos verbos “plantar e praticar” verbos que 
caracterizam as duas ações, a primeira corresponde o ato de cui-
dar das flores, a segunda equivale a versar o texto:

Plantei um jardim. Cultivo flores
Em vasos e latas.
Pratico a beleza inutilmente.
Rego as folhas verdes e seus gritos efêmeros. 
Protejo-as da ventania,
do sol calcinador. Dou, cada dia,
três ou quatro olhares protetores,
e surpreendo a Criação fazendo-se...

Elas, nunca me disseram como sentem
este humano desvelo sem cobiças;
mas vivem, florescem me acompanham;
atendem as visitas, gratamente,
como falando por mim, como dizendo-me;
circundam de paz o Araguaia,
e balizam de esperas, de perguntas,
de resposta, de cantos florescido,
o horizonte longamente opaco.
(CASALDÁLIGA, 1978, p. 83).

No verso “rego as folhas verdes e seus gritos efêmeros” 
têm-se duas coisas sendo nomeadas pelo poeta, “folhas verdes” 
regadas incidem tanto o sentido de folhagem quanto à superfície 
do papel. Instantaneamente nasce a planta e a palavra poética, 
esta última se firma quando personifica em “seus gritos efême-
ros”. As folhas enquanto vegetal não falariam, já as folhas escri-
tas dizem o que o poeta deseja dizer ao interlocutor, assim, o po-
ema diz o que elas são, palavras verdadeiras. O processo da cria-
ção do poema ocorre quando o poeta usa a liberdade literária, ele 
impregna nas palavras os seus múltiplos sentidos, sem excluir 
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um ou outro, e assim, as imagens são criadas na relação imanen-
te das folhas, pois no final da estrofe confirma-se essa ideia de 
que os sentidos surgem independentemente sem o agir de quem 
as criou no verso “e surpreendo a Criação fazendo-se [...]”, isto é, 
o jardim e o poema por mais que necessita de atos humanos para 
existir, a natureza do ser de cada um deles é que determinará a 
verdade que será dita aos olhos do interlocutor.

O existir da imagem como ato independente do poeta ocor-
re também nas estrofes seguintes “elas nunca me disseram como 
sentem/este humano desvelo sem cobiça;/mas vivem, florescem, 
me acompanham;/atendem as visitas, gratamente,/como falando 
por mim, como dizendo-me” então, não se trata de algo interno 
ao poeta, mas sim do exercício de pensar por si só, por assim di-
zer, as flores/as palavras não seguem o percurso do seu criador, 
mas do interlocutor. A conjunção “como” é o conectivo que liga 
as duas realidades, a maneira de ser da criação e o modo de estar 
no mundo, ambas são possíveis de terem atitudes semelhantes, 
assim, revelam a beleza natural das coisas reais e da ficção.

No final do poema têm-se as imagens que transcendem 
o texto e revelam-se precursoras dando características do tem-
po imanentes da região do Araguaia quando os versos descre-
vem as coisas da região de acordo com a verdade poética, “cir-
cundam de paz o Araguaia”, isto é, as palavras dizem o que são. 
Elas contemplam as águas do rio, se movimentam silenciosa-
mente. Nessa intimidade com as águas surge à esperança, as 
perguntas, as respostas que o poeta precisa para tecer o hori-
zonte escuro que habita o ser dele. Dessa maneira singela e cui-
dadosa é que nascem os “cantos floridos”, os poemas do poeta 
Pedro Casaldáliga. 

Outra questão importante discutida por Octavio Paz  
(2012, p. 174) é a inspiração do poeta, ela não deve ser vista co-
mo algo inato, a priori da pessoa que escreve poema, e isso, faci-
lita na compreensão da existência da figura poética, dado que, a 
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palavra chama a imagem, e esta por sua vez existente, se explica 
por si só, pois: 

Poetizar consiste, primeiramente, em nomear. A palavra 
distingue a atividade poética de todas as outras. Poetizar é 
criar com palavras: fazer poemas. O poético não é algo da-
do, que está no homem desde o nascimento, mas algo que 
o homem faz e que, reciprocamente, faz o homem.

As abordagens críticas de Octavio Paz (1984) fazem men-
ção à liberdade humana, de criar, de negar, de mudar, das rup-
turas, dos retornos às origens, de abandoná-las, opção religiosa, 
política, filosófica, e outras, enfim, tudo isso, denomina-se his-
tória do homem moderno. Todos os processos perpassaram pe-
la consciência do uso e apropriação da linguagem, seja ela, li-
terária ou não. Desse modo, as bases revolucionárias na litera-
tura se constituíram ao longo do caminho da modernidade pe-
la postura crítica do homem que está nessa constância de se fa-
zer e refazer-se pela história, eis a liberdade no poema, isto é, “a 
poesia contemporânea colocou a liberdade no próprio corpo da 
linguagem. A poesia surge então como fenômeno de liberdade”  
(BACHELARD, 1993, p. 11). Em relação ao tempo da linguagem 
do poema o estudo crítico assinala que:

Pode-se concluir que o poema é histórico por duas ma-
neiras: primeiro, como produto social; e depois, como 
criação que transcende o histórico mas que, para ser efe-
tivamente, precisa encarnar-se de novo na história e re-
petir-se entre os homens. E essa segunda maneira só é 
possível por ser uma categoria temporal especial: um 
tempo que é sempre presente, um presente potencial de 
que só pode se realizar realmente estando presente de 
maneira concreta num agora e num aqui determinado. 
O poema é tempo arquétipo; e, por sê-lo, é tempo que se 
encarna na experiência concreta de um povo, um grupo 
ou uma seita (PAZ, 2012, p. 194). 
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A peculiaridade do instante poético permite também que a 
imagem exista quando o poema “diz isto e aquilo” por si só, ou 
seja, poema e imagem existem instantaneamente, a crítica acres-
centa, ainda, que “a experiência poética - original ou derivada da 
leitura - não nos ensina nem nos diz nada sobre a liberdade: é a 
própria liberdade se expandindo para tocar em algo e assim rea-
lizar, por um instante, o homem” (PAZ, 2012, p. 198). 

O poema “Mau gosto da poesia comprometida” de José 
Craveirinha traz uma representatividade poética em que o ins-
tante das palavras se confunde entre homem e poesia, os dois se 
inserem como algo imaginário e se constroem simultaneamente. 
O “mau” que não perde seu sentido real se converge com a tes-
situra do texto que tece o homem, os dois “metafisicamente” são 
construídos de vocábulos, pois as palavras e o homem são na 
modernidade inseparáveis. 

A modernidade em todos os sentidos, em especial, na lite-
ratura se define pelo caráter crítico iniciado no século XVII, e se-
guiu até meados do século XX, e atualmente tornou-se mais críti-
ca ainda, “o tempo moderno é o tempo da cisão e da negação de 
si mesmo, o tempo da crítica” (PAZ, 1984, p. 189). Ainda para es-
te autor “a poesia moderna foi tanto a crítica do mundo moderno 
como a crítica de si mesmo” (1984, p. 201), desse modo, percebe-
-se que a crítica em relação à feiura da poesia é a própria ação de 
se fazer poesia, e a partir deste contexto de descontentamento é 
que gera a história do homem e do poema, contudo, o texto abai-
xo mostra o discurso comprometido da poesia quando ela é se-
nhora de si e fala por si só: 

O MAU GOSTO DA POESIA COMPROMETIDA
Esta minha feia
poesia comprometida anda bem chateada
sangrando o actual aroma rançoso da terra descoalhada
com demagógicos meninos na política da esquina
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ideologicamente ambulantes como se vendesse amen-
doins 
e vendendo mesmo os amendoins à esquina
da nossa acocorada indiferença.
Mas ao menos tu, minha palavra
minha palavra qual palavra qualquer palavra
na raiva barroca de palavras mesmo emprestada
a tocar o sotaque europeizado não faz mal
paciência é vida enfim o que havemos de fazer
mas com as unhas de arranhar ao vivo
as nucas delas nos dez dedos
chegar-lhes no vício, chegar-lhes
e pachiça deste camião
na carroceria deste poema
dançar à preto pela cidade
dançar à preto o menos
dançar bem à preto
e passar as malhas
enquanto
meu cafreal adágio de mau gosto
espeta o ritmo todo no tépido mistério
da tua maviosa partitura na capulana
minha pássara de asas no meio da sinfonia
ronga nos prelúdios não líricos mas mais importantes
eu e tu metafisicamente impuros
nos meigos e ásperos
doces pintelhos no barulho.
(CRAVEIRINHA, 2002, p. 87).

De acordo com Bachelard (1993, p. 8) “[...] a novidade es-
sencial da imagem poética coloca o problema da criatividade do 
ser falante. Por essa criatividade, a consciência imaginante se re-
vela, muito simplesmente, mas muito puramente, como uma ori-
gem”, por esse raciocínio, considera-se que o poema gera a ima-
gem a partir do modelo europeizado, mas o eu-poético se mistu-
re com o “prelúdio” das línguas de origens, e assim, se concreti-
za a criação de uma poesia nova comprometida com o devir que 
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ainda está na consciência imaginativa. É uma consciência que re-
conhece a língua do outro, e é por isso, que escreve no código 
diferente do seu o verso “esta minha feia/ poesia comprometida 
anda bem chateada”. O poeta oferece ao leitor duas perspectivas, 
a primeira demonstra o conflito, as tensões do sujeito social e da 
história de dependência em todos os sentidos da existência hu-
mana em Moçambique. E a segunda denota o comprometimen-
to de escrever poesia, então o poeta estabelece o “isto e aquilo”, 
ou seja, é afirmando o estado sentimental da poesia para que o 
homem descubra também o dele, e juntos encontrem a liberdade 
porque tanto ela quanto ele é capaz de estabelecer transforma-
ções, visto que a crítica permeia os dois por serem estruturas da 
consciência moderna. 

No trecho abaixo a conjunção “Mas” confirma a dimensão 
conflituosa da qual as duas imagens poéticas se estabelecem, a 
ideologia e a Utopia. A imagem ideológica descreve o sistema fe-
chado do europeu no que se refere à imposição de modelos lite-
rários, por isso, o eu-poético reconhece que o código que ele uti-
liza para versar o texto “O mau gosto da poesia comprometida”, 
ainda não é a palavra ideal, no entanto, a imaginação constrói a 
poética de tal modo que a sensação de imperfeição não é proble-
ma para a sistematização da outra imagem, a Utopia, já que a ei-
xo centralizador das imagens é a crítica e a liberdade do poeta, 
pois ele tem o poder de nomear, criar o texto criticamente, então, 
a qualidade de ser “má” e “comprometida” é um dos modos se 
ser poema/poesia.

Esta minha feia
poesia comprometida anda bem chateada
sangrando o actual aroma rançoso da terra descoalhada
com demagógicos meninos na política da esquina
ideologicamente ambulantes como se vendesse amen-
doins 
e vendendo mesmo os amendoins à esquina
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da nossa acocorada indiferença.
Mas ao menos tu, minha palavra
minha palavra qual palavra qualquer palavra
na raiva barroca de palavras mesmo emprestada
a tocar o sotaque europeizado não faz mal
paciência é vida enfim o que havemos de fazer.
(CRAVEIRINHA, 2002, p. 87).

Percebe-se que a repetição do sintagma “palavra” por cinco 
vezes constitui a imagem que é a de lavrar o texto, tecer por meio 
da “paciência” que não deixa de ser a origem da sublimação, pen-
sar a palavra e por meio dela construir a “vida”, cria-se a emer-
gência da vida, a poesia é a própria liberdade do criador, o ser de 
imaginação que se faz poema e País pela língua do colonizador.

As pesquisas realizadas por Ana Mafalda Leite (2003,  
p. 127) mostram que a poética de José Craveirinha institui cami-
nhos capazes de definir todo o processo no qual o sistema literá-
rio moçambicano se estabeleceu porque a postura crítica do au-
tor era de sistematizar de maneira peculiar a produção artística 
de tal modo que:

O poeta é uma das vozes mais inovadora da nova poesia 
moçambicana, [...], demarcando-se da temática geral da 
exaltação ideológica. Uma opção de escrita e de um per-
curso intertextualizado em outros textos da poesia mo-
çambicana, que distinta e originalmente se destaca pela 
procura de um itinerário próprio, alicerçado em propos-
tas anteriores, reformulando-as, e que inaugura diferentes 
vertentes para a lírica moçambicana.

O campo das ideias é a origem do poema, e ele é “ação di-
reta do poeta” (ALVAREZ FERREIRA, 2013, p. 139) por isso, de-
corre das questões relacionadas à utopia. Para Thomas More a 
Utopia era uma Ilha que habitava a sociedade desejosa da per-
feição, dotada de um sistema fechado para outros mundos, por 



47

isso, é ilha, ela continha um espaço e tempo voltados para o pre-
sente realizado pelo próprio homem, de modo que todas as coi-
sas seriam alcançáveis pela ação humana. Esse processo pode ser 
compreendido assim:

A More cabe retomar a felicidade imanente característica 
da filosofia clássica e na prática cristã, exclusiva de uma 
minoria porque superior ao nível humano (Aristóteles), 
fazendo-a equivaler aos deuses pela sua gesta de trans-
cendência, e imaginá-la acessível a uma maioria, e, mesmo 
que num mundo imaginário, antecipar a ideia das Luzes 
de que o homem pode ser feliz – e deve ser feliz – nesta 
vida e, por conseguinte, a felicidade deve ser procurada 
e alcançada durante a vida: conclusão básica predefinida 
da humanidade, a felicidade não era dádiva de Deus nem 
uma partida do destino, uma recompensa por comporta-
mento excepcional, mas um dom humano natural alcan-
çável em teoria por todos os homens, mulheres e crianças. 
(MACHADO, 2012, p. 711).

A representação de homem livre que a obra de More pro-
porciona é uma crítica social ao modelo social europeu, isto, in-
dica a ruptura com o tempo passado, há a certeza de que o indi-
víduo e os tempos históricos são frutos do próprio homem, por 
isso, ele muda de acordo com sua forma de pensar, já que a cren-
ça nos “deuses” não fazia sentido nessa época. De modo que, a 
literatura e a filosofia apostavam na consciência humana capaz 
de distanciar e aproximar a história de si mesmo interferindo no 
tempo, por sua vez, este passa ser do próprio consciente e não 
mais externo ou sobrenatural como nos tempos dos mitos.

Pensar dessa forma o tempo e o ser, também permite, de 
acordo com o estudo fenomenológico de Bachelard (1993, p. 13) 
pensar a imagem poética de maneira que ela se instala em seus 
próprios domínios de origens, o da consciência criadora. Então, 
o teórico confirma que:
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A consciência poética é tão totalmente absorvida pela ima-
gem que aparece na linguagem, acima da linguagem cos-
tumeira, fala com imagem poética uma linguagem tão no-
va que não se pode mais considerar com proveito correla-
ções entre o passado e presente.

São os estudos ontológicos que dão o suporte para que a 
realidade da imagem poética exista, sem que seu instante poético 
seja distorcido ou justificado por meio dos estudos psicanalíticos 
que tendem a envolver o histórico do homem, tempo correlacio-
nado com o passado do poeta. Ainda para o estudo da fenome-
nologia a imagem é um ser, uma realidade nova, por isso:

Esse novo ser é o homem feliz. Feliz na palavra [...]. O fe-
nomenólogo não vai tão longe. Para ele, a imagem está aí, 
a palavra fala, a palavra do poeta lhe fala. Não há neces-
sidade de ter vivido os sofrimentos do poeta para com-
preender a felicidade de palavras oferecidas pelo poeta 
– a felicidade de palavra que domina o próprio drama.  
(BACHELARD, 1993, p. 14).

Esse inconsciente humano que se desenvolve constante-
mente com a liberdade da consciência do homem permite atri-
buir por meio da concepção de Ernst Bloch (2005) outro cons-
ciente, mais apurado, é o sonhar amparado no querer, os poetas 
utilizam-no como ferramenta constituída de linguagem que é a 
utopia da práxis humana. Ela se diferencia da utopia de More 
pelo fato da consciência humana não operar em sistema fecha-
do como a “Ilha”, mas projeta-se na maneira de pensar as coisas 
sonhadas lançadas à frente, sempre. O ser está preenchido de 
um devir projetado com objetivos e metas que podem interferir 
nas ações humanas, quando essas são motivadas pela consciên-
cia antecipadora, e essa se constrói instantaneamente com o tem-
po de ruptura e antecede o lugar futuro por meio da própria his-
tória do homem. Todo processo de mudanças ocorridas no tem-
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po e no espaço é fruto de uma consciência que se prefigura pela 
“atividade consciente e ciente no ainda-não-consciente, função 
utópica’ (BLOCH, 2005, p. 142).

A abordagem teórica em Princípio Esperança, de Ernst  
Bloch (2005) afirma que as pesquisas responsáveis pelo entendi-
mento da vida psíquica, por muito tempo, teve dificuldade de li-
dar com a existência do subconsciente, eles não conseguiam ex-
plicar as motivações estruturantes de um “ainda-não-conscien-
te”, por isso, essa atividade humana foi desconsiderada, no en-
tanto, para a o autor o “ainda-não-consciente” é a maneira de ilu-
minar aquilo que pode vir a ser, para isso acontecer é preciso que 
haja “consciência da mudança de época”. Ele afirma também que:

O próprio ainda-não-consciente deve se tornar consciente 
quanto ao seu ato, consciente de que é uma emergência, e 
ciente quanto ao conteúdo, ciente de que está emergindo. 
Chega-se ao ponto em que a esperança, esse autêntico afe-
to expectante no sonho para à frente, não surge mais co-
mo uma mera emoção autônoma, [...], mas de modo cons-
ciente-ciente como função utópica. (BLOCH, 2005, p. 144).

O primeiro estágio da função utópica é a fantasia, mas es-
sa não tem nada em comum com a fantasia voltada para a recor-
dação ou algo impregnado no que já passou, pelo contrário, o 
conteúdo fantasioso da função utópica tem a ver com as repre-
sentações da mente que se ergue para adiante, nesse sentido a 
esperança é um dos fatores que a alimenta, desse modo, ela se 
denomina de “utópico concreto”, este se relaciona com a “possi-
bilidade real-objetiva”. Esse “utópico concreto” não vai ser con-
fundido com o “utópico abstrato” porque ele não se desfaz do 
conteúdo abstrato, mas supera-o e dá tonalidade ao possível-re-
al por meio da esperança expectante que contém o “conteúdo 
ativo”, “conteúdo consciente esclarecido” que a fortalece de tal 
modo que ela transcende a si mesma, e caracteriza-se em atitude 
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coparticipante capaz de criar o devir aberto ao mundo que “ain-
da–não-veio-a-ser”, porém o tempo do devir está sempre incluso 
(BLOCH, 2005), cabe dizer que o homem e a sociedade com en-
sejo da modernidade são produtos do mundo e estarão sempre a 
serviço daquilo que é de melhor, pois estar para o novo requer o 
descontentamento crítico do presente, porque este, logo se trans-
forma em passado onde não cabe o espírito da Utopia. 

O homem e o texto são capazes de mostrar que são dois em 
um só, embora, independentes porque a mão que escreve tem 
vontade própria de imaginar e fazer, depois a produção coopera 
com o leitor, e diz aquilo que necessita ser dito, pois já não per-
tence ao seu criador, mas sim, aos seus interlocutores, a vida.  
A liberdade nada mais é do que a atitude do sujeito que diante 
dos anseios da mudança se enaltece com o saber, e com o poder ser 
motivado pela literatura. 

2. CONSIDERAÇÕES

Considerar o trabalho com a palavra é perceber o efeito de 
construção dela mesma em meio às coisas análogas à realidade é 
descobrir o valor humanizado dela, porque a imaginação e a ra-
zão são duas possibilidades que se convergem na poesia enquan-
to resultado da erudição do poeta com o produto artístico. Os 
poemas da Antologia Retirante (1978) propagam imagens poéticas 
que se relacionam com a experiência dos sertanejos, sujeitos es-
tes que vivem na hostilidade econômica social e em países reféns 
do capitalismo, mas que sobrevivem da esperança que transfor-
ma a dor do presente em prosperidade do amanhã. A literatura 
é o campo do conhecimento que tem como eixo fundamental as 
palavras, elas tornam-se arte e vida, ambas mergulhadas na his-
tória da humanidade. 

Por isso, a consciência crítica da arte literária através de 
sua respectiva linguagem recria seu universo e a partir da crí-
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tica de si mesma, mostra o mundo imaginário e social dividi-
do em razão/emoção. Nesse sentido, a poética de Casaldáliga e 
de Craveirinha acessa o mundo a partir das imagens de sujeitos 
que na utopia encontra formas de libertação para transgredir 
os muros criados pelos sistemas políticos e econômicos de seus 
países que os impedem de estarem livres culturalmente e viver 
economicamente a justiça, por isso, poema e poesia constroem 
espaços imaginários de interlocução do sujeito social ao produ-
zir imagens que são “isto e aquilo”, ou seja, história e cultura 
emancipadas. 
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Capítulo 3

RECONFIGURAÇÕES ESTÉTICAS EM 
ORLANDO, DE VIRGÍNIA WOOLF

Eliane Costa Ferreira1

Renata Kelli Modesto Fernandes2

1. INTRODUÇÃO

Virgínia Woolf (1882-1941) é uma proeminente escritora 
inglesa do século XX cujas produções contribuíram significativa-
mente para o movimento feminista ocidental. Woolf é a primeira 
a levantar questões sobre a mulher, a igualdade entre os gêneros, 
a identidade e, sobretudo, sobre o romance moderno. Com uma 
produção literária diversificada, a autora passeou entre os gêne-
ros textuais como o romance, o conto, o ensaio, a carta, o diário, 
a biografia e outros. 

Consciente do seu papel como intelectual e mulher em 
uma sociedade extremamente paternalista, as suas obras temati-
zam questões sobre a condição humana, política e as artes. Virgí-
nia Woolf “com seu estilo marcadamente pessoal, teceu críticas 
dos valores éticos e morais de uma sociedade marcada pela es-
1 Mestranda em Estudos Literários (PPGEL), pela Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), 

Campus de Tangará da Serra, Mato Grosso.
2 Doutoranda em Estudos Literários (PPGEL), pela Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), 

Campus de Tangará da Serra, Mato Grosso.
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treiteza mental, de um farisaísmo e um moralismo hipócrita [...]” 
(SILVA, 2017, p. 34). O enfoque dessas questões que envolvem a 
natureza humana e o mundo fragmentado dos personagens é a 
matéria-prima que ganha cores e forma em um processo criati-
vo, irônico e irreverente para as transformações estéticas da arte 
moderna.

Sobre este aspecto, o fluxo de consciência e o monólogo são 
recursos amplamente utilizados pela autora em Orlando (1928), 
em que personagem e narrador se fundem em um movimento 
circular de idas e vindas assim como a mistura entre presente, 
passado e futuro. Essa técnica empregada magistralmente para 
evidenciar o individualismo dos personagens no romance “des-
creve processos fundamentais de dentro da personagem que se 
confunde com o narrador no monólogo interior” (ROSENFELD, 
1973, p. 93).

O monólogo utilizado pela autora em Orlando (1928) não é 
um conceito novo, já fora empregado em momentos anteriores 
da literatura desde o seu surgimento no século XIX. James Joyce 
(1882-1941), contemporâneo de Virgínia Woolf em seu primeiro 
romance Retrato do artista quando jovem (1916), utiliza o monólo-
go e o fluxo de consciência para recuperar a memória e a experi-
ência da infância do personagem Stephen Dedalus em seus cons-
tantes devaneios. O conceito de novo nessa nova fase do roman-
ce do início do século XX é a força criadora, é a “intenção artística 
no dizer de Auerbach (2004, p. 482) em Mrs. Dalloway (1925), de 
Virgínia Woolf.

Nesse sentido, a partir de novas nuances estéticas que fo-
ram incorporadas e/ou reconfiguradas no romance, evidenciam- 
se, em Orlando (1928), elementos da biografia compondo a narra-
tiva. Estes elementos dialogam com a tradição e promovem, por 
assim dizer, um novo projeto estético no romance moderno. 

Com base neste escopo do romance moderno, pretende-
mos analisar como elementos da biografia são reconfigurados 
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artisticamente em Orlando (1928), de Virgínia Woolf. Para além 
disso, faremos um breve resumo da distinção entre a narrativa 
tradicional e romance moderno a fim de traçar um paralelo com 
as novas formas estéticas que foram sendo “ressignificadas” ao 
romance moderno, entre as quais destaca-se em nossa análise a 
biografia: o vínculo com a história, a racionalidade dos persona-
gens, o encadeamento sintagmático da experiência narrada e o 
tempo cronológico sequencial. 

2. ROMANCE MODERNO

Walter Benjamin em seu ensaio “Considerações sobre obra 
de Nikolai Leskóv” (1936) faz uma abordagem a respeito da fi-
gura nomeada por ele como “o narrador”. Trata-se da distinção 
entre o romance moderno e a narrativa tradicional. Em suas aná-
lises, o autor argumenta que a época moderna é marcada por in-
tensas transformações das comunidades artesanais para uma no-
va organização social, caracterizada pelo capitalismo.

O processo de ruptura com a narrativa tradicional se desen-
volveu com o surgimento da burguesia e com as radicais trans-
formações tecnológicas e industriais “desde os fins do século 
XVIII e que vêm repetindo, levando à industrialização acelerada 
e à tecnização do nosso mundo, criando uma nova realidade so-
cial e, por assim dizer, uma nova natureza” (ROSENFELD, 1994, 
p. 42-43). Acompanhada por mudanças no âmbito da experiência 
coletiva/individual e de sua expressão literária oral/escrita.

O definhamento da “arte de narrar” é apontada como uma 
questão crucial no ensaio de Walter Benjamin, o que culminará 
com a “morte do narrador” nas narrativas tradicionais. O narra-
dor tradicional, apontado pelo autor, é constituído de dois tipos 
emblemáticos: o camponês e o marujo. Tradicionais representan-
tes da arte de narrar, o camponês trazia consigo a sabedoria do 
passado, de raízes fixas, enquanto o marujo trazia o saber diver-
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sificado, de outras terras. A autoridade conferida aos dois artífi-
ces, o primeiro acerca do tempo, e o segundo, do espaço, decorre 
do fato de que o “narrador é um homem que sabe dar conselhos” 
(BENJAMIN, 1936, p. 2000 apud OLIVEIRA 2009, p. 16). 

Na transição para a modernidade, “essas figuras respon-
sáveis pela transmissão de experiências do mestre ao aprendiz, 
de pessoa a pessoa, de geração a geração, dão lugar ao burguês 
da cidade, cuja expressão é o romance” (OLIVEIRA, 2009, p. 16).  
O romance moderno está vinculado a uma grande contradição. 
O paradoxo entre a morte do narrador oral e o nascimento do ro-
mance moderno se constitui porque o romance surgiu como gê-
nero quando o ser humano perdeu a capacidade de narrar. 

De acordo com Theodor W. Adorno (2012, p. 55):

Não se pode mais narrar, embora a forma do romance exi-
ja a narração. O romance foi a forma literária específica da 
era burguesa. Em seu início encontra-se a experiência do 
mundo desencantado no Dom Quixote, e a capacidade de 
dominar artisticamente a mera existência continuou sendo 
o seu elemento. 

O mundo moderno não contempla mais as aspirações de 
um “eu” totalitário, característica do modelo tradicional em que 
o ser estava vinculado às narrativas orais e a experiência coleti-
va de um mundo em harmonia com Deus e a natureza. Segundo 
Lukács (2000, p. 89), “o romance é a epopéia do mundo abando-
nado por deus”.

Conforme o autor acima mencionado, “o romance é a epo-
péia de uma era para a qual a totalidade extensiva da vida não é 
mais dada de modo evidente, para a qual a imanência do sentido 
à vida tornou-se problemática, mas que ainda assim tem por in-
tenção a totalidade” (LUKÁCS, 2000, p. 55). 

Sem heróis e sem deuses, “sem algo dignificante para con-
tar”, o homem fragilizado se encontra só, em um mundo caóti-
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co, complexo e incerto. Em busca de uma nova ressignificação 
do sentido da vida, surge o romance, “a coisa impura, o monstro 
de muitas patas e muitos olhos” (CORTÁZAR, 2004, p. 71) para 
abarcar as complexidades da natureza humana e do mundo pós-
-guerra. Não há mais Aquiles, o herói da epopéia clássica, o “an-
ti-herói” do romance moderno é um ser torto, errante e inconve-
niente, que perdeu o conceito de “unidade do ser”, a ruptura en-
tre o mundo e o eu.

De acordo com Cortázar (2004, p. 67):

[...] o romance é o instrumento verbal necessário para a 
posse do homem como pessoa, e do homem vivendo e 
sentindo-se viver. O romance é a mão que sustenta a esfe-
ra humana entre os dedos, move-a e a faz girar, apalpan-
do-a e mostrando-a. Abarca-a inteiramente por fora (como 
já o fazia a narrativa clássica) e procura penetrar na trans-
parência enganosa que lhe concede pouco a pouco uma 
entrada e uma topografia. 

A crítica que se faz ao realismo nos romances do Século XIX 
é a forma de tentar copiar e/ou reproduzir a realidade empírica 
de um mundo instável e fragmentado. Segundo Adorno (2012, 
p. 55) “até mesmo os romances que, devido ao assunto, eram 
considerados “fantásticos”, tratavam de apresentar seu conte-
údo de maneira a provocar a sugestão do real”. Com as trans-
formações estéticas na arte, na ciência e na filosofia, esse realis-
mo imanente tornou-se um ponto questionável. Rosenfeld (1973,  
p. 76) utiliza o termo “desrealização” ao se referir à pintura e à arte 
e ao seu total desprendimento da mimética. Exclui-se o realismo, 
a fim de evidenciar o individual, “pois o retrato desapareceu”  
(1973, p. 77).

Adorno (2012, p. 57) argumenta que “se o romance quiser 
permanecer fiel à sua herança realista e dizer como realmente as 
coisas são, então é necessário renunciar a um realismo que, na 
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medida em que reproduz a fachada, apenas a auxilia na produ-
ção do engodo”. O mundo moderno é a era da “desilusão”, não 
existe mais o mundo pleno de sentido e significação de ordem e 
coerência com o universo. “Quanto mais firme o apego ao rea-
lismo da exterioridade, ao gesto do “foi assim”, tanto mais cada 
palavra se torna um mero “como se”, aumentando ainda mais a 
contradição entre a sua pretensão e o fato de não ter sido assim” 
(ADORNO, 2012, p. 59).

A condição do romance nessa nova fase de repactuação 
a busca da interioridade das relações humanas, a busca pelo 
sentido da vida e da sua existência. Cortázar (2004, p. 79) ar-
gumenta que [...] “se o romance clássico narrou o mundo do 
homem, se o romance do século passado perguntou-se gnose-
ologicamente o como do mundo do homem, esta corrente que 
nos envolve hoje procura a resposta para o porquê e para quê do 
mundo do homem”.

Nesse sentido, no tópico a seguir, abordaremos alguns ele-
mentos que foram extintos do romance moderno como o espaço, 
a distância do narrador e o tempo cronológico, bem como ele-
mentos da biografia que foram reconfigurados no romance mo-
derno do século XX, nomeadamente a racionalidade dos perso-
nagens, o vínculo com a história, a sequência tempo-espacial, etc.

3. HISTÓRIA, CRONOLOGIA E RACIONALIDADE

Virgínia Woolf é considerada pela crítica uma das escri-
toras mais importantes da sua geração, ao lado de James Joyce, 
Thomas Mann, Franz Kafka etc. Após a publicação de Mrs.  
Dalloway e Orlando, Carlos Augusto Viana da Silva (2017, p. 95) 
afirma que essas obras conferiram à escritora “a afirmação e o 
domínio de uma nova técnica de escrita, o fluxo de consciência”. 
Assim, Woolf, ao lado de outros escritores, “contribuíram para o 
surgimento de um novo tipo de romance e, por outro, uma visi-
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bilidade cada vez maior pela crítica e seu estabelecimento no câ-
none literário”.

Publicado em 1928, Orlando é considerada uma obra genial 
da escritora inglesa. O romance rompe com o modelo tradicional 
realista e com a sua unidade estrutural. Carlos Augusto V. Silva 
(2017, p. 92) argumenta que:

Enquanto as narrativas tradicionais estão mais preocupa-
das em contar ou descrever fatos de uma pretensa “rea-
lidade” externa, os romances de Woolf fazem um movi-
mento contrário na medida em que o material mais im-
portante para a tessitura narrativa são as conjecturas dos 
personagens, ou seja, a memória, as impressões, as diva-
gações e os fluxos de consciência.

Virgínia Woolf radicaliza ao empregar o fluxo de consci-
ência e o monólogo interior em um protagonista na condição de 
biografado e o narrador que assume a posição de biógrafo. No 
decorrer da narrativa, os dois “eus” se chocam e, às vezes, nos 
confundimos com o “eu narrado” e o “eu narrador”.

De acordo com Rosenfeld (1973, p. 83-84):

A tentativa de reproduzir este fluxo da consciência – com 
sua fusão dos níveis temporais – leva à radicalização ex-
trema do monólogo interior. Desaparece ou se omite o in-
termediário, isto é, o narrador, que nos apresenta a perso-
nagem no distanciamento gramatical do pronome “ele” e 
da voz do pretérito. A consciência da personagem passa 
a manifestar-se na sua atualidade imediata, em pleno ato 
presente, como um Eu que ocupa totalmente a tela imagi-
nária do romance. 

Esse ponto é essencial no decorrer do romance, pois, em 
meio aos questionamentos e reflexões de Orlando, temos a im-
pressão da sua consciência imediata, conforme explicitado na ci-
tação acima. O “eu” biografado ocupa “totalmente a tela imagi-
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nária do romance” como se estivesse ele próprio na posição do 
narrador.

Esse é um ponto relevante ao destacarmos que se trata de 
um romance moderno com elementos formais da biografia. Mi-
khail Bakhtin, em Biografia eautobiografias antigas, ao refletir sobre 
as conceitualizações do romance antigo, faz algumas importan-
tes distinções sobre um terceiro tipo de romance, o romance bio-
gráfico.

Porém, segundo Bakhtin (1993, p. 250), na antiguidade não 
foi criado tal romance, pelo menos uma grande obra biográfica. 
Entretanto, “nela desenvolveu-se uma série de formas biográfi-
cas e autobiográficas notáveis que exerceram enorme influência 
não só para o desenvolvimento da biografia e da autobiografia 
européias, mas também para o desenvolvimento de todo roman-
ce europeu”. 

Ao fazer a distinção entre as duas formas do romance bio-
gráfico no classicismo grego, o segundo tipo assume característi-
cas marcadamente da autobiografia e a biografia retórica. Nesse 
ponto, Bakhtin (1993, p. 251) chama a atenção para os seguintes 
termos:

Ao falar sobre esse tipo clássico, é preciso antes de tudo 
notar o seguinte: essas formas clássicas de autobiografias 
e biografias não eram obras de caráter livresco, desliga-
das do acontecimento político social e concreto, e da sua 
publicidade retumbante. Ao contrário, elas eram inteira-
mente definidas por esse acontecimento, eram atos ver-
bais cívico-políticos, de glorificação ou de autojustificação 
públicas. É justamente nas condições desse cronotopo re-
al que se revela (se publica) a sua vida ou de outros, que 
se especificam as facetas da figura do homem e da sua vi-
da, que se dão esclarecimentos definidos a respeito delas.  
O cronotopo real é a praça pública (a ágora) Foi ali que pe-
la primeira vez, surgiu e tomou forma a consciência auto-
biográfica e biográfica do homem e da sua vida na Anti-
guidade clássica. 
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O autor argumenta que essas formas não eram de caráter 
livresco, ou seja, de conhecimento científico e/ou empírico e não 
estavam desligadas dos acontecimentos político-social e concre-
to. Elas estavam, sim, associadas aos fatos históricos e possuíam 
vínculo com a verdade desses acontecimentos. É importante sa-
lientarmos que essas formas clássicas eram atos verbais públicos 
que se realizavam em praças, espaço do povo.

Ainda de acordo com Bakhtin, essas formas clássicas anti-
gas tinham como ponto chave a exterioridade das ações huma-
nas, ou seja, visava o homem do seu lado de fora. Conforme as-
severa Bakhtin (1993, p. 252):

Fica bem claro que em tal homem biográfico (imagem do 
homem), não havia e não podia haver nada de íntimo-
-privado, de sigiloso-pessoal, de introvertido, nenhuma 
privacidade. Esse homem é aberto de todos os lados, ele 
está todo de fora, nele não há nada “para si só”, não há 
nada que não esteja sujeito ao controle e à avaliação pú-
blico-estatal.

Nesse sentido, o que contava eram os fatos ligados à sua 
experiência de vida, os acontecimentos exteriores que podiam 
ser comprovados publicamente, os fatos que carregavam um 
vínculo com a verdade, ao contrário, poderiam ser contestados 
publicamente.

Na esteira do pensamento Bakhtiniano, A arte da biografia, 
de Virgínia Woolf, texto traduzido por Norida Teotônio de Cas-
tro (2012, p. 200), “apresenta mais do que uma importante recu-
peração sincrônica e diacrônica da biografia”. Woolf argumen-
ta que “o texto se coloca, antes, como testemunho das intensas 
transformações sofridas pelo relato biográfico na Europa das pri-
meiras décadas do século XX e, para além, um prenúncio da im-
portância que as narrativas sobre o ‘eu’ alcançariam em todo o 
mundo ocidental”.
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Woolf, que viveu os debates acerca da biografia, alerta 
para os muitos limites do trabalho biográfico, entenden-
do que a própria natureza do relato impõe circunstân-
cias inescapáveis ao biógrafo, entre elas, a de dificilmen-
te se estabelecer como verdadeiro trabalho artístico (apud  
CASTRO, 2012, p. 200).

Sobre “circunstâncias inescapáveis”, entendemos a for-
ça da verdade dos acontecimentos narrados. Assim como em 
Bakhtin, os fatos estavam ligados à natureza externa e pública 
dos indivíduos expostos. “O interesse em nossos ‘eus’ e em ou-
tras pessoas é um desenvolvimento tardio do pensamento hu-
mano”, segundo Virgínia Woolf (apud CASTRO, 2013, p. 201).

Considerada uma arte jovem, o gênero biográfico não so-
breviveu muito tempo. De acordo com Virgínia Woolf (apud  
CASTRO, 2012, p. 201) “até o século XVIII, na Inglaterra, tal 
curiosidade se expressou por meio da escrita de histórias sobre 
vidas de pessoas privadas. Somente no século XIX, a biografia 
passou a ser produzida mais intensamente”.

A mais restrita de todas as artes, diferente da ficção que 
tem a liberdade para a criação, a biografia é escrita com elemen-
tos verídicos, por isso é mais fechada. O biógrafo fica preso aos 
fatos e aos documentos e à ajuda de amigos ou parentes próxi-
mos ao biografado para fornecer os dados. A exemplo do sub-
título da obra Orlando: uma biografia em que Virgínia Woolf, em 
seu prefácio, cita uma extensa lista de agradecimentos aos ami-
gos que a ajudaram e/ou forneceram documentos importantes 
para que a sua obra pudesse ser concluída. Em seu prefácio sobre 
a vida de Jones, Smith (apud CASTRO, 2012, p. 201) afirma que: 
“O novelista é livre, o biógrafo é amarrado”.

Mas essa limitação do biógrafo teve uma mudança no final 
do Século XIX. O biógrafo conquistou mais liberdade para ex-
por os acontecimentos. Segundo Virgínia Woolf (apud CASTRO, 
2012, p. 202-203):
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A biografia parecia ser uma alternativa promissora. Final-
mente, era possível dizer a verdade a respeito do morto; 
recriá-las, mostrá-las como realmente foram, era uma tare-
fa que exigia talento semelhante ao de um poeta ou de um 
novelista, ainda que não pedisse aquele poder inventivo.

Após essas mudanças, “isto deu ao artista liberdade para 
inventar, mas auxiliou sua invenção como suporte de fatos – um 
livro que não era somente uma biografia, mas também um traba-
lho de arte” (WOOLF apud CASTRO, 2012, p. 204).

Eis a moldura estética e estrutural de Orlando (1928) de Vir-
gínia Woolf. A narrativa mostra a trajetória de Orlando desde o 
final do século XVI até o século XX. Com referências à história da 
Inglaterra e à descrição de momentos históricos que o persona-
gem enfrenta ao longo na narrativa.

Dividida em seis capítulos, a narração segue a ordem cro-
nológica ao descrever a vida do personagem protagonista na 
condição de biografado. O narrador, em terceira pessoa, assume 
a posição de biógrafo não nomeado e, no decorrer da narrativa, 
utiliza documentos para descrever a vida de Orlando.

Semelhantemente, mas com algumas modificações, Tho-
mas Mann, em seu romance Doutor Fausto (1947), utiliza um nar-
rador nomeado em primeira pessoa que assume o papel de bió-
grafo para descrever a vida do seu amigo Adrian Leverkuhn, um 
famoso músico.

No segundo capítulo do romance Orlando, é interessante 
mostrar o vínculo com a tradição e, ao mesmo tempo, o surgi-
mento de uma nova forma estética do romance moderno do sé-
culo XX, tendo em vista a interação com o leitor.

O biógrafo agora se depara com uma dificuldade que é 
melhor talvez confessar do que encobrir. Até este ponto da 
vida de Orlando, documentos tanto particulares quanto 
históricos têm tornado possível cumprir o primeiro dever 
de um biógrafo, que é caminhar, sem olhar para a direita 
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ou a esquerda, nas pegadas indeléveis da verdade; sem se 
deixar seduzir pelas flores; indiferente à sombra; metodi-
camente continuar até cair de súbito no túmulo e escrever 
finis na lápide sobre as nossas cabeças. Mas agora chega-
mos a um episódio que se encontra no meio do caminho, 
de forma que não é possível ignorá-lo. Contudo é sombrio, 
misterioso e não-documentado; de modo que não há como 
explicá-lo. Volumes inteiros poderiam ser escritos para in-
terpretá-lo; completos sistemas religiosos criados sobre o 
seu significado. Nosso simples dever é expor os fatos até 
onde são conhecidos, e então deixar o leitor fazer com eles 
o que puder (WOOLF, 1994, p. 53).

Para além das reflexões sobre identidade de gênero, pois 
Orlando se transforma em uma mulher, o romance aborda ques-
tões sobre o próprio gênero narrativo e a ressignificação do seu 
projeto estético. Sabemos que não é mais uma biografia, apenas 
os elementos da biografia que foram reconfigurados estetica-
mente no romance. Mas, neste momento, temos a pegada do ro-
mance moderno, a força da palavra, a criação, a invenção artís-
tica, ou seja, o romance fazendo arte, com uma reflexão sobre a 
arte da linguagem, a busca pela arte. 

Outra característica importante da obra é a sua sequência 
cronológica. O tempo cronológico aparece para compor a estru-
tura narrativa de encadeamento da experiência e a força da ver-
dade que a biografia requer como princípios norteadores do gê-
nero biográfico, o vínculo com a história. 

Mesmo não sendo uma marca do romance moderno, a no-
ção de tempo e espaço foi diluída no romance moderno, confor-
me afirma Rosenfeld (1973, p. 80).

À eliminação do espaço, ou da ilusão do espaço, parece 
corresponder no romance a da sucessão temporal. A cro-
nologia, a continuidade temporal, foram abaladas, “os re-
lógios foram destruídos”. O romance moderno nasceu no 
momento em que Proust, Joyce, Gide, Faulkner começam 
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a desfazer a ordem cronológica, fundindo passado, pre-
sente e futuro. 

A mistura espaço-temporal é um elemento novo para o ro-
mance moderno como vimos na citação acima. Mas, ao utilizar 
esse recurso no romance que assume esteticamente os elementos 
da biografia, o desafio de Virgínia Woolf foi muito grande, tendo 
em vista que a autora utiliza o fluxo de consciência e o monólogo 
para descrever os movimentos interiores da consciência e a pro-
fundeza da alma de Orlando.

Nesses aspectos, destaca-se também o encadeamento da ex-
periência narrada ao longo da trajetória da vida do personagem, 
o seu “encadeamento lógico de motivos e situações, com seu iní-
cio, meio e fim” (ROSENFELD, 1973, p. 84). Desse modo, poderí-
amos sugerir que o romance aborda elementos históricos do con-
texto da Inglaterra, descreve a vida de Orlando desde os seus de-
zesseis anos no Castelo, a sua juventude, a sua fase adulta com 
as suas honrarias e os seus amores, a transformação em mulher, 
a sua estada na Turquia, a sua fase de mãe e esposa e, por fim, 
Orlando aos 36 anos de volta ao seu país de origem, a Inglaterra. 

Segundo Viana da Silva (2017, p. 99):

Mas, mesmo seguindo uma estrutura linear com relação a 
outros romances, a autora apresenta na tessitura do texto 
aspectos impressionistas que se mostram através de aspec-
tos, tais como descrições pictóricas, fantasia, sátira, crítica 
social e o próprio questionamento sobre a relação do in-
divíduo com o fluxo da história e a História da Inglaterra.

Ao apresentarmos, ainda que brevemente, esses elementos 
da biografia, ressignificados em Orlando (1928) de Virgínia Wo-
olf, alguns aspectos do romance evidentemente não foram abor-
dados. Isso mostra a grandiosidade da obra e a riqueza de temas 
abordados ao longo da narrativa. Não fugindo do nosso objetivo 
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principal, procuramos mostrar como esses elementos foram re-
configurados no romance moderno provando, por assim dizer, 
um processo de ruptura, assumindo esteticamente elementos da 
biografia e, ao mesmo tempo, inaugurando uma nova forma es-
tética para o romance moderno do século XX.

Contatamos todavia que, nesse contexto de inovação, de bus-
ca pela arte, há uma preocupação pela linguagem. As produções 
artísticas contemporâneas de Virgínia Woolf tematizam esse an-
seio, as obras, neste sentido, funcionam como uma metalinguagem.
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Capítulo 4

O GOZO ADIADO EM MARILZA RIBEIRO  
– UM DIÁLOGO ENTRE O POEMA  

O TEMPO DA PALAVRA E A TEORIA 
SEMIÓTICA PÓS-ESTRUTURALISTA

Celiomar Porfírio Ramos1

Elair Carvalho2

1. O GOZO ADIADO – UM PASSEIO PELA TEORIA 
SEMIÓTICA PÓS-ESTRUTURALISTA

Este estudo tem como base teórica principal as seguintes 
obras de Barthes: A morte do Autor (2004), O prazer do texto (1987) 
e Aula (1977). Vale ressaltar que será realizado um breve panora-
ma geral, salientando alguns pontos que dialogam com a análise 
do poema de Marilza Ribeiro.

A priori, vale entender o que venha a ser a semiótica e/ou 
semanálise e seu objeto de estudo. Segundo Kristeva (2005), a se-
manálise tem como objetivo estudar o texto e a significância, vi-
sando atravessar “o significante com o sujeito e o signo, assim 

1 Doutorando no Programa de Pós Graduação em Estudos Literário da Universidade Estadual de Mato 
Grosso - UNEMAT de Tangará da Serra.

2 Doutoranda no Programa de Pós Graduação em Estudos Literário da Universidade Estadual de Mato 
Grosso - UNEMAT de Tangará da Serra.
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como a organização gramatical do discurso, para atingir essa zo-
na onde se congregam os germes do que significará na presença 
da língua” (KRISTEVA, 2005, p. 11), ou seja, visa apreender/des-
velar os novos discursos que são possíveis de ouvir num deter-
minado discurso. Além disso, a semiótica/semanálise tem o ob-
jetivo, conforme Kristeva (idem), de questionar os discursos es-
tabelecidos. 

Parte da crítica compreende, ainda hoje, que o texto lite-
rário é, na realidade, reflexo da vida do autor. Que ele é o meio 
pelo qual o autor revela sua “confidência”, como afirma Barthes 
(2004, p. 2):

[...] a crítica consiste ainda, a maior parte das vezes, em di-
zer que a obra de Baudelaire é o falhanço do homem Bau-
delaire, que a de Van Gogh é a sua loucura, a de Tchaiko-
wski o seu vício: a explicação da obra é sempre procurada 
do lado de quem a produziu, como se, através da alegoria 
mais ou menos transparente da ficção, fosse sempre afinal 
a voz de uma só e mesma pessoa, o autor, que nos entre-
gasse a sua ‘confidência’.

Entretanto, essa concepção não é aceita por Barthes. Ele de-
fende a morte do autor. Porém não se trata de uma morte física, 
mas uma morte no sentido conotativo, com o intuito de afirmar 
que o texto literário não é reflexo da vida do autor, como acredi-
ta parte da crítica. 

Para Barthes (2004), a morte de autor propicia, em termos, 
a libertação do texto, pois o liberta do estigma de ser reflexo da 
vida do autor, dando, assim, liberdade à múltipla significação 
do texto. O texto literário, mais especificamente no que diz res-
peito ao poema, é plurissignificativo, pois não há uma totalida-
de na análise. Dar um autor a um texto é, para Barthes (2004,  
p. 4), “impor a esse texto um mecanismo de segurança, é dotá-lo 
de um significado último, é fechar a escrita”. Em virtude disso, 
se faz importante a morte do autor.
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Consoante a perspectiva de que o texto literário é dotado 
de múltipla significação, Paz (1976, p. 112) afirma que o poema, 
em suas momentâneas combinações, revela-se, sem jamais reve-
lar-se completamente. A partir de então, pode-se entender que 
não há uma completude na interpretação de determinado texto 
literário. Ele sempre estará por revelar algo mais, algo além do 
que está sendo dito.

Barthes (2004, p. 4), assim como Paz (1976), compreende 
que o texto permite múltiplos sentidos:

Sabemos agora que um texto não é feito de uma linha de 
palavras, libertando um sentido único, de certo modo teo-
lógico (que seria a “mensagem” do Autor-Deus), mas um 
espaço de dimensões múltiplas, onde se casam e se contes-
tam escritas variadas, nenhuma das quais é original: o tex-
to é um tecido de citações, saldas dos mil focos da cultura. 
(BARTHES, 2004, p. 4, grifos nossos).

Valéry (1999, p. 200), ao tratar sobre dimensões múltiplas 
do texto literário, afirma que uma de suas características é a in-
completude, uma vez que as palavras segundo essa perspectiva, 
a literária, alcançam um novo valor, sobrepondo ao significado 
finito, pois deixa de ter um sentido uno para ser plurissignifica-
tivo. Castro (1973, p. 8), consoante Valéry, enfatiza que o signo 
poético não é unívoco, seus significados são múltiplos e a lingua-
gem é tida como uma experiência permanente aberta.

Paz (1972, p. 12-13) aborda o fato de o texto literário – o po-
ema – apresentar-se como constate recriação. Ele é visto pelo au-
tor como um círculo que se fecha sobre si mesmo, o qual deno-
mina como um universo autossuficiente, que, apesar de repetir, 
se recria constantemente.

Kristeva (2005, p. 183), ao tratar sobre a linguagem poética, 
afirma que há um jogo quando se trata da relação existente entre 
o significado poético e o referente. Segundo a autora, o significa-
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do poético remete e não remete a um referente que “existe e não 
existe; é, ao mesmo tempo, um ser e um não ser” (Idem). Assim 
sendo, é possível compreender que a linguagem poética foge à 
realidade da linguagem cotidiana, pois para esta as coisas são ou 
não são, já na poética temos esse jogo entre o significado poético 
e o referente.

Considerando o exposto até o presente momento, pode-se 
concluir que o autor está morto para permitir a múltipla signifi-
cação do texto. Segundo alguns teóricos literários, essa múltipla 
significação é uma característica essencial do texto literário.

2. INTERFACE ENTRE O POEMA O TEMPO DA PALAVRA 
E A TEORIA SEMIÓTICA PÓS-ESTRUTURALISTA

É sempre um risco abissal. 
Na lida, os signos se espatifam no ar. Mas na
minha escuridão reapodero-me do fio enovelado
e vou colocando as frases com seus múltiplos
sentidos para que eles sejam os caminhos da
perdição do tempo e dos olhares.
Ora com firmeza, ora com tremor, minha mão vai puxan-
do
o cordel da linguagem que com sutileza ou
solavancos exponho minhas intemperanças.
As figuras desenhadas pelos significados espirram suor
e sangue, enquanto meus desejos berram sua fúria
e impaciência.
Escorrego pelo chão da gruta onde habitam meus fantas-
mas. A cada um, favoreço sua mensagem pelos vãos 
das palavras.
Temo ser capturada, de repente, pelo não-sentido que se
retorce em cada personagem. Eles ganham poder e 
me empurram a desconhecidas regiões onde meus 
temores se desdobram em páginas de uma Escritura 
profana. 
Escrevo, escrevo. 
Construo termos que desatam enigmas e arrumam
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as frases pelas linhas dos textos. 
Reapropriar-se dos sinais que ficaram ocultos nas malhas
da memória é permitir-se a um desvelamento 
perigoso.
Antes de seduzirmos o olhar ávido que nos procura,
somos enreda dos pela sedução da palavra. Ela nos 
tenta pelo jogo do sentido interminável.
A cada ponto final descobrimos ansiosos que ele é tam-
bém é o 
ponto de partida para a escrita que vem depois. 
Essa interminável fascinação e desafios nos aterroriza
na expectativa de voltarmos a preencher o vazio
da pausa.
O estilo é a cortina dos entre-atos das comédias. 
O lúdico é o vórtice de cada tema.
Nada há mais simples do que traçar as letras e sílabas e 
frases 
na beira do precipício. Dali mesmo contemplamos
a imensidão dos acasos e da sua ironia. 
Cada poema é o espelho da nossa loucura eventualmente 
pacificada. 
Nada é mais cruel ou mais erótico do que morder o seio 
da linguagem no corpo do poema...

Pensando nessa multiplicidade de sentidos do texto lite-
rário, no fato de o signo nunca revelar-se completamente, será 
realizada a análise do poema “O tempo da Palavra”, de Marilza 
Ribeiro, que dialoga, em termos, com a teoria pós-estruturalista, 
pois a instância poética apresenta a metapoesia como tema do 
poema e, além disso, a impossibilidade de apreender o sentido 
num texto, pois ele é sempre adiado, ou seja, o gozo sempre se-
rá adiado.

Temos no início do poema, mais especificamente, nos dois 
primeiros versos:

É sempre um risco abissal. 
Na lida, os signos se espatifam no ar. 
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Nota-se que a instância poética compreende ser um enor-
me risco a lida com os signos. Isso se deve, entre outros fatos, à 
característica de eles se espatifarem pelo ar. Isso implica que sua 
compreensão não é algo alcançável, pois é impossível chegar ao 
sentido último, pelo fato de o significado/signo tornar-se inapre-
ensível.

Consoante tal perspectiva, Barthes (2004, p. 5) afirma que a 
escrita/signo possui “incessantemente sentido, mas é sempre pa-
ra evaporar; procede a uma isenção sistemática do sentido, por 
isso mesmo, a literatura (mais valia dizer, a partir de agora, a es-
crita), ao recusar consignar ao texto (e ao mundo como texto) um 
‘segredo’, quer dizer, um sentido último”.

Nos próximos versos temos:

Mas na
minha escuridão reapodero-me do fio enovelado
e vou colocando as frases com seus múltiplos
sentidos para que eles sejam os caminhos da
perdição do tempo e dos olhares.

Há alguns fatores relevantes apontados pela instância po-
ética nesses versos que merecem ser salientados, dentre eles o 
fato dela tomar posse de um fio enovelado no escuro produzin-
do, assim, frases com “múltiplos sentidos”. São criados, então, 
segundo o eu poético, “caminhos da perdição”. Esses dois ter-
mos, “seus múltiplos sentidos” e “os caminhos da perdição”, 
neste contexto, tornam-se sinônimos. Remetendo, novamente, 
à possibilidade da múltipla interpretação do poema, tendo em 
vista que a instância poética tem como tema, neste poema, a me-
tapoesia, ou seja, um poema que aborda como se estruturar um 
poema.

A instância poética apresenta as dificuldades de produzir 
um poema, considerando o fato de que o signo, no âmbito literá-
rio, é aberto, vive à margem da indecisão.
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Nos próximos versos é apresentado:

Ora com firmeza, ora com tremor, minha mão vai puxan-
do
o cordel da linguagem que com sutileza ou
solavancos exponho minhas intemperanças.

A instância poética manifesta, neste momento, o processo 
criativo de um poema. É apresentado como algo conturbado, pois 
segundo Chklovski (1978, p. 55) se trata de “um discurso difícil, 
tortuoso. O discurso poético é um discurso elaborado. A prosa 
permanente um discurso ordinário, econômico, fácil e correto”.

Nota-se nos versos acima certa insegurança por parte da 
voz lírica. Isso se deve ao fato de o discurso poético ser contur-
bado, ou seja, não ser correto e, apesar de ela procurar expor su-
as intemperanças, tem ciência de que não tem domínio sobre a 
linguagem pois, como afirma Barthes (2004, p. 2) é “a linguagem 
que fala e não o autor”.

Nos versos seguintes, é demonstrada, mais uma vez, a luta 
existente entre o eu poético e a linguagem. Nota-se que o desejo 
dele é expor seus sentimentos:

Escorrego pelo chão da gruta onde habitam meus fantas-
mas. A cada um, favoreço sua mensagem pelos vãos 
das palavras.

Entretanto, é possível verificar que não há como expor, de 
maneira segura, a mensagem. Isso é possível afirmar a partir do 
termo “escorregar pelo chão da gruta”, que corrobora para tal 
ideia, pois o sentido sempre escorrega, ou seja, é inapreensível, 
dado os vãos das palavras que possibilitam múltiplos sentidos.

Os versos seguintes seguem a mesma linha de pensamen-
to, todavia apresentam um elemento novo, o receio de ser toma-
do pelo não-sentido:
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Temo ser capturada, de repente, pelo não-sentido que se
retorce em cada personagem. Eles ganham poder e 
me empurram a desconhecidas regiões onde meus 
temores se desdobram em páginas de uma Escritura 
profana.

O não-sentido é uma preocupação da instância poética, po-
rém não é uma preocupação plausível, se enveredarmos pelo vi-
és dos pós-estruturalistas, pois eles compreenderem que sempre 
haverá um significante que convidará outro significante, o que, 
consequentemente, ocasionará uma não significação plena e/ou 
uma múltipla significação. O que acontece é, na realidade, um 
torcer novamente – “retorce” – uma constante (re)significação do 
signo.

Observa-se nos versos acima que há uma reafirmação da 
plurissignificação do signo na linguagem poética. A instância 
poética afirma que o signo – eles – ganha poder, empurram para 
regiões desconhecidas, ou seja, a outros significados, pois con-
forme afirma Eco (1973, p. 165) o texto literário, aqui tratamos do 
poema, possui muitas conclusões possíveis e, por isso, há uma 
impalpabilidade no sentido final.

Algo que merece destaque e que corrobora com tal pers-
pectiva são dois termos usados nas estrofes citadas: retorce e des-
dobram. Nota-se que as palavras em destaque são derivadas, ou 
seja, receberam prefixos re- e des-, respectivamente, demonstran-
do no primeiro caso – retorcer – implica em torcer novamente e/
ou muitas vezes, ocasionando, assim, novos significados; no se-
gundo caso – desdobrar - há uma “abertura” do signo, podendo 
abrir e/ou desvelar um novo significado. Esses termos dialogam 
e reforçam a perspectiva pós-estruturalista acerca do texto poéti-
co e sua infinita interpretação.

Nos versos seguintes temos a instância poética num pro-
cesso de construção de um texto poético, no qual a palavra es-
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crever aparece duas vezes no mesmo verso. A partir daí pode-se 
compreender que o que for escrito pode ser significado e (re)sig-
nificado inúmeras vezes:

Escrevo, escrevo. 
Construo termos que desatam enigmas e arrumam
as frases pelas linhas dos textos. 

A voz lírica afirma que, ao escrever, são construídos ter-
mos que desatam enigmas, ou seja, implica na “libertação” do 
signo, tornando-o livre para significar/(re)significar. Conside-
rando o fato de que há a libertação do signo e que o poema em 
análise é um metapoema, pode-se deduzir que o poema é, na 
realidade, finito, todavia dentro dele há infinitas interpretações 
graças a essa libertação.

Na estrofe seguinte, é tratado o reapropriar dos sinais – 
signos – que ficam ocultos, como se pode observar:

Reapropriar-se dos sinais que ficaram ocultos nas malhas
da memória é permitir-se a um desvelamento 
perigoso.

O eu poético compreende que, ao reapropriar dos sinais – 
signos -, consequentemente, acontece um desvelamento perigoso. 
Tal desvelamento do signo é assim considerado pelo fato de ser 
incerto, impreciso, por não haver um desvelamento final.

Acredita-se chegar num desvelamento, mas ele é, na reali-
dade, protelado e/ou adiado. Quando se acredita chegar ao “go-
zo”, significado final, há significados outros a serem desvelados, 
pois um significado chama outro, criando, assim, uma cadeia in-
finita de significados.

Nos versos posteriores, há uma continuidade da ideia do 
jogo interminável de sentido:
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Antes de seduzirmos o olhar ávido que nos procura,
somos enreda dos pela sedução da palavra. Ela nos 
tenta pelo jogo do sentido interminável.

O eu poético percebe o signo como algo que seduz, em vir-
tude do que ele denomina de sentido interminável. 

Nos versos seguintes a instância poética compreende que, 
na realidade, não há um fim, não há uma interpretação final do 
texto literário, pois essa é inalcançável. O ponto final é, ao mes-
mo tempo, o ponto de partida, ou seja, sempre há algo mais pa-
ra ser dito.

A cada ponto final descobrimos ansiosos que ele é tam-
bém é o 
ponto de partida para a escrita que vem depois. 
Essa interminável fascinação e desafios nos aterroriza
na expectativa de voltarmos a preencher o vazio
da pausa.

A interpretação final não existe, ela é interminável. O eu 
poético afirma que, assim como não há uma interpretação final, 
escrever torna-se um desafio fascinante e interminável, pois a 
instância poética visa, mesmo tendo consciência da impossibili-
dade, preencher o vazio e/ou chegar ao gozo, a interpretação fi-
nal, ou seja, preencher o vazio é uma expectativa frustrada é al-
go, segundo os pós-estruturalistas, impossível.

A linguagem literária é tida como trapaceira, pois utili-
za a língua, para ouvir a língua fora do poder, segundo Barthes 
(1977). Nos versos seguintes do poema temos:

O estilo é a cortina dos entre-atos das comédias. 
O lúdico é o vórtice de cada tema.
Nada há mais simples do que traçar as letras e sílabas e 
frases 
na beira do precipício. Dali mesmo contemplamos
a imensidão dos acasos e da sua ironia. 
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Esse trapacear nos leva a beira do precipício, que repre-
senta a constante insegurança. Como já afirmado em outros mo-
mentos, o texto literário vive à margem da indecisão e, por isso, 
é utilizada pelo eu poético a metáfora precipício, a partir daí é 
possível compreender que há uma imensidão de acasos – de sig-
nificados – que não podem ser apreendidos.

Para finalizar o poema temos os seguintes versos:

Cada poema é o espelho da nossa loucura eventualmente 
pacificada. 
Nada é mais cruel ou mais erótico do que morder o seio 
da linguagem no corpo do poema...

Temos a afirmação de que “cada poema é o espelho da nos-
sa loucura eventualmente/pacificada”. A partir dessa premissa, é 
possível deduzir que o poema reflete a percepção de cada leitor. 

Considerando o fato de que o autor se encontra morto, con-
sequentemente, cada leitor tem a “liberdade” de compreender o 
texto de uma forma distinta, dada a semiose infinita do texto lite-
rário. Porém, Eco (2005) afirma serem necessários certos parâme-
tros para se interpretar um texto, pois caso não haja correremos 
o risco da superinterpretações.

O último verso afirma que “Nada é mais cruel ou mais eró-
tico do que morder o seio da linguagem no corpo do poema”. 
Considerando o exposto até o presente momento, captar o senti-
do último de um texto literário é impossível e, em virtude disso, 
é apresentado pela instância poética como uma dualidade – cruel 
ou erótico. 

É um tanto cruel pelo fato do sentido último ser inalcançá-
vel, por mais que a instância poética procure um sentido último 
ele escapa. Isso faz com que a vida do eu poético em sua procu-
ra torne-se, em certa medida, uma busca frustrada, uma luta vã 
com o signo, pois ele jamais se revelará completamente.
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É erótico por ser uma procura constante, por mais que a 
instância poética tenha ciência de que jamais chegará num sen-
tido último, ela não desiste está sempre perseguindo gozo que 
sempre é adiado.

Morder o seio da linguagem no corpo do poema impossí-
vel, em virtude disso por ser considerara cruel ou erótica, consi-
derando o fato de que sempre adiará.

A estrutura do poema corrobora com essa ideia de não con-
seguir captar o sentido. Os versos do poema não seguem uma 
estrutura fixa, há alguns que começam preenchendo o vazio do 
papel a partir do início da folha, outros a partir do meio. Além 
disso, é possível encontrar algumas palavras que são “partidas”, 
uma parte delas ficam num verso e outra parte noutro verso, co-
mo por exemplo, em: “fantas- /mas”. 

Tais características cooperam para que a semântica do tex-
to dialogue com a estrutura do poema, pois assim como o eu po-
ético procura alcançar o sentido último do texto e ele sempre es-
capa, os versos do poema não se deixam prender às estruturas 
fixas.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando a análise realizada do poema O tempo da Pa-
lavra, de Marilza Ribeiro à luz da teoria semiótica pós-estrutura-
lista, foi possível perceber que a significação de um texto literário 
não deve estar amarrada a vida do autor e, por isso, Barthes pro-
põe a morte do autor. Assim, faz com que o texto tenha liberdade 
para receber múltiplas interpretações. 

O poema em análise – um metapoema – apresenta certo di-
álogo com a teoria pós-estruturalista, pelo fato da instância po-
ética tratar dos constantes deslizes no que se refere ao sentido. 
O signo tem total domínio sobre si mesmo, pois se não é o autor 
que fala a é língua.
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Chegar ao sentido último de um texto é algo utópico, pe-
lo fato de o texto ser livre para significar segundo a perspectiva, 
aqui, estudada. Octávio Paz (1976), crítico literário, compreende 
que múltipla significação da linguagem é uma característica ima-
nente dos textos literários. O gozo é sempre adiado, pois quando 
se acredita chegar ao sentido último de um texto literário, o sen-
tido escapa, pois é impossível apreendê-lo, neste contexto. 
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Capítulo 5

GAIBÉUS: POSSÍVEL LEITURA

Andria da Silva Oliveira1

A criatividade e a fantasia permitem ao homem transcen-
der o seu cotidiano, fazendo-o especular, apreender, e não ape-
nas, passivamente, aprender. A busca do autoconhecimento e do 
nosso eu interior têm na literatura uma fonte inesgotável de re-
cursos e possibilidades. É onde nos confortamos, reconhecendo 
nossas emoções triviais e conflitos. 

Tal como um caleidoscópio, em cujo fundo há fragmentos 
soltos de vidros coloridos que produz um número inimaginável 
de combinações, a interpretação de uma obra literária é infinita, 
esclarecedora, livre e inesgotável. Essa relação particular do ho-
mem com os mais diversos assuntos não apenas o habilita a se 
colocar em relação ao outro e ao mundo, mas também a questio-
nar dogmas. 

A Literatura proporciona o exercício de interagir com o 
mundo, de compreender a vida, a morte e a inexorabilidade do 
tempo, legitimando assim, o espírito humano. 

“Todo leitor é, quando está lendo, um leitor de si mesmo” 
(PROUST apud AMORIM, 2006, p. 5).

1 Doutoranda no Programa de Pós Graduação em Estudos Literário da Universidade Estadual de Mato 
Grosso - UNEMAT de Tangará da Serra. 
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A prática da leitura é um processo contínuo que se origi-
nou em nossa alfabetização, primeiro as letras, depois os sons, 
as palavras, as frases, as primeiras narrativas e versos. Com o 
passar do tempo, temos acesso a obras de maior densidade e ex-
tensão, talvez as consideradas clássicas. Tempos depois, opta-
mos por reler algumas delas, e somos apresentados, em primei-
ra mão, a aspectos que nos passaram obscuros na primeira expe-
riência. Temos um prazer diferente, que não é maior ou menor.  
É uma nova inclinação do caleidoscópio. 

Identificamos outras leituras, novos recortes, sonhamos e 
interagimos de forma diferente, são suscitadas em nós inspira-
ções e reflexões também diferentes. Constatamos que o prazer 
em ver outras comportas serem abertas pode ser surpreendente-
mente infinito, com alguns breves pontos finais. 

Faço parte de uma família que teve suas raízes na vida ru-
ral. Cresci ouvindo meus pais dizerem que a vida no campo é 
que era vida digna de se viver. Porém, quando tive meu primei-
ro contato com a obra O Quinze, de Raquel de Queiroz, ao cons-
tatar o sofrimento e a luta dos personagens para resistirem às 
adversidades do sertão, comecei a questionar o significado das 
palavras que desde a infância eu ouvia. Por que meus pais di-
ziam que a vida no campo era uma vida de mais fartura e tran-
quilidade? 

Com o passar dos tempos, as comportas se abriram. Tive 
a oportunidade de retomar O Quinze e descobri que literatura 
nunca é apenas literatura; o que lemos como literatura é sempre 
mais – é História, Psicologia, Sociologia, política, etc. No entanto, 
esses níveis de representação da realidade são dados na literatu-
ra pela eficácia da linguagem. E entre esses níveis de represen-
tação do real e sua textualização literária, há um intervalo – mas 
é um intervalo, como na música, muito pequeno e silencioso, e é 
preciso ter sensibilidade para percebê-lo e ouvi-lo, talvez por is-
so as duas artes por vezes são discutidas como irmãs siamesas, 
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pois “...a união (delas) remontaria o nascimento da própria lin-
guagem humana” (OLIVEIRA, 2012, p. 179). 

É exatamente pela intensificação desses espaços de in-
tervalos que as obras permanecem. E nesse pequeno intervalo, 
compreendi o que antes estava ofuscado ao meu entendimento.  
O campo atribuía à minha família segurança de sustentabilida-
de e honra de colher e desfrutar do seu próprio trabalho, embora 
em condições não tão apropriadas. O entendimento foi possível 
devido à intertextualização com a visão de mundo, que eu na-
quele momento carregava. 

Lemos literatura para nos encontrarmos enquanto pesso-
as, por meio dela tentamos responder às questões vitais, é como 
se cada personagem nos ensinasse uma parte de nós mesmos. 
Quando o texto realmente interessa, tal relação nunca é tranqui-
la, mas sim tensa, de medo ou mesmo de terror, uma relação, de 
qualquer forma, inquietante. O que chamamos de obras perenes, 
que permanecem, muitas vezes não permanecem pelos seus sig-
nificados, mas porque nós, seus pósteros, podemos descobrir ne-
las relações de significantes que levam a outros significados. Por 
isso diferentes gerações leem tais obras com diferentes olhares. 

E nessa escrita a discussão literária não é díspar, baliza-
dos pela narrativa de Gaibéus (1976) de Alves Redol, romance 
que aborda os ceifeiros que trabalhavam na monda do arroz nas 
lezírias do Ribatejo e suas condições de vidas; nos debruçamos 
na diegese com olhar teórico-literário, filosófico e sociológico, na 
tentativa de verificarmos como tais realidades são filtradas pela 
Literatura, através do grau de consciência dos personagens e de 
suas formas de resistência. 

1. TRAPAÇA DA LINGUAGEM

Desde quando o homem começou a estudar a arte por ele 
produzida, a questão sobre concepção e função da literatura tem 
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sido assunto de muitas controvérsias. Sabemos, pois, que, em ca-
da época literária, são atribuídas à literatura natureza e funções 
distintas, condizentes com a realidade cultural, e, portanto, so-
cial, da época. 

Roland Barthes, semiologista francês, em sua obra intitu-
lada Aula (1978), observa na linguagem uma função eminente-
mente social e vê nela o instrumento de expressão do poder, a 
que todos estamos submetidos: “Esse objeto em que se inscre-
ve o poder, desde toda eternidade humana, é: a linguagem – 
ou, para ser mais preciso sua expressão obrigatória: a língua”  
(BARTHES, 1978, p. 12). 

O autor vê, pois, na língua, um objeto de alienação. Diz 
ele que, por estarmos todos aprisionados irremediavelmente às 
estruturas linguísticas, uma vez que devemos nelas enquadrar 
nossos pensamentos, somos todos “escravos da língua”. Acres-
centa ainda: “(...) a língua, como desempenho de toda lingua-
gem, não é nem reacionária, nem progressista; ela é simplesmen-
te fascista, pois, o fascismo não é impedir de dizer, é obrigar a di-
zer” (BARTHES, 1978, p. 14). 

Dessa forma, de acordo com a teoria de Barthes, uma vez 
que a língua leva à aceitação obrigatória de suas estruturas para 
a completa comunicação, ela faz parte de um arcabouço de poder 
a qual todos estão submetidos. 

Partindo do entendimento de que a ação dos seres huma-
nos se dá sempre em busca do caminho da liberdade, e que esta 
é considerada como uma desvinculação do poder a que eles são 
submetidos, dentro do universo linguístico não há maneiras de 
ser livre. A proposta de Barthes para resolução de tal questão é 
“trapacear” a língua através da arte, pois só a linguagem artística, 
principalmente a literária, consegue romper o fascismo da língua:

Só resta, pois, (ao homem), a fuga da linguagem por meio 
de uma trapaça linguística utilizando-se da própria lín-
gua. Essa trapaça salutar, essa esquiva, esse logro magnífi-
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co que permite ouvir a língua fora do poder, no esplendor 
de uma revolução permanente da linguagem, eu a chamo, 
quanto a mim: literatura. (BARTHES, 1978, p. 16). 

A exemplo dessa “trapaça”, quando a ditadura portugue-
sa, desde sua implantação em 1926, anulou os direitos políticos 
da sociedade, foram então os intelectuais que desempenharam o 
papel de lutar pela liberdade, e assim o fizeram através da sua 
escrita. Pois, com a censura estabelecida pelo Estado Novo em 
Portugal, os meios de comunicação foram impedidos de noticia-
rem os acontecimentos do país e do exterior. E, coube a literatura 
estilizando a palavra, como dito por Barthes, ser o alento contra 
um hostil na ordem política e ideológica que era o fascismo. Nas 
palavras de Carlos Oliveira (1973, p. 66): 

Nós, escritores, trabalhamos com palavras. Não nos é lí-
cito ignorar que podem ser uma arma de força terrível ou 
terrivelmente frágeis. Podem apoucar as verdades ou re-
velar-lhes os gumes mais finos e luminosos. O nosso oficio 
consiste em escolher as palavras, utiliza-las no momento 
exato, atenuá-las, engrandecê-las, dominá-las. E o que são 
as palavras? Língua, linguagem, povo, oralidade, escrita, 
herança literária. A reestruturação da técnica narrativa ou 
poética tem de conhecer até ao pormenor a matéria de que 
se serve. Ou então a literatura é uma batata. 

Enquanto a utilização da linguagem cotidiana requer cer-
ta obediência à sua estrutura – o pensamento se organiza e é ex-
presso de acordo com determinadas composições linguísticas 
para que haja condições de comunicação, a linguagem literária 
não obedece a qualquer regra estrutural fixa. O autor que se utili-
za dessa linguagem, não é obrigado a emoldurar seus pensamen-
tos nos lineamentos linguísticos; ele é livre para escolher e criar 
sua própria estrutura, de maneira que possa obter uma clara ex-
pressão de seus sentimentos e ideias. 
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No discurso científico, a linguagem é direta e evita ambi-
guidades. Já na linguagem literária, as palavras assumem vida 
própria, com novas representações e significações que não aque-
las que lhes foram conferidas usualmente. Por esse motivo Bar-
thes a considera utópica, pois permite a criação de novas reali-
dades. Mas, embora seja invenção de novos universos, estes são 
baseados nos acontecimentos da qual o escritor participa, e daí 
combinam-se elementos de vinculação à realidade natural ou so-
cial, e um elemento de manipulação técnica, indispensável à con-
figuração literária. 

Nessa organização a literatura passa a exercer função for-
madora. Embora não seja esse o seu fim, funciona como instru-
mento de educação, de formação do homem, uma vez que expri-
me realidades que a ideologia dominante tenta esconder: 

E na ânsia dessa “arma forte”, na perspectiva de denunciar 
para se libertar, em meio as turbulências do momento histórico 
salazarista em que viviam os portugueses, surge um movimento 
que estabelece vínculo entre a realidade portuguesa e a ficção; lite-
ratura que os teóricos convencionaram chamar de Neorrealismo.

E conforme preconiza Abdala Junior (2007), movimento 
que esteve aliado à resistência antifascista da década de 1930, 
com intuito de uma literatura engajada, voltada para os proble-
mas concretos do país, se opondo ao movimento anterior, ao mo-
vimento da arte pela arte considerado elitista, o Presencismo. 

Seguindo essa tendência, os textos dos autores neorrealis-
tas colocaram em primeiro plano a situação do ser humano, a 
condição de exploração da força de trabalho, e a serviência do su-
jeito aos algozes patrões. E devido à essa preocupação em apre-
sentar as mazelas sociais, a escrita dessa arte foi acusada muitas 
vezes de estar ligada mais ao jornalismo do que à literatura. 

Entendiam os críticos que o estético estava sendo deixado 
em segundo plano, Abdala Junior (1981) argumenta que no com-
bate à concepção da arte pela arte da presença, viu-se reduzido 
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à identificação da arte social com o jornalismo, quando os jovens 
escritores do movimento procuravam afirmar-se mais pela ideo-
logia, já que a práxis artística ainda era incipiente. 

Coadunando com essa interpretação, no prefácio de “Gai-
béus” (1976), obra que inaugura o neorrealismo português, Al-
ves Redol afirma que seu romance não pretende ser reconhecido 
como obra de arte, porque é, antes de tudo, um testemunho, do-
cumento vivo fixado no Ribatejo e no caos social ali localizado.  
E para o artífice “no conteúdo (de Gaibéus) como no seu estilo 
fica a imagem do autor, mais parecido do que nos retratos de fa-
mília. E também a grandeza e a pequenez de uma época que ain-
da guarda segredos nesta memória” (REDOL, 1976, p. 10). 

No entanto, o próprio autor rebate o distanciamento da ar-
te em sua escrita, ao considerar a estética neorrealista numa con-
figuração nova de apreensão e encenação da realidade, que ar-
quiteta o homem como agente de transformação na sociedade 
em que ele vive. 

O que pode suceder em dado momento, quando alguns in-
sistem em traçar limites para a literatura, entendendo que 
lhe está vedado exprimir, por exemplo, os dramas quoti-
dianos de um povo, é que outros reajam contra essa limi-
tação, trazendo exatamente ao primeiro plano as aliena-
ções sociais de que é vítima o homem. Foi o que aconteceu 
aí por 1938-39 com o neo-realismo, que quis ser mudança 
de perspectiva na literatura, e, portanto, uma nova expe-
riência para o seu enriquecimento. (REDOL, 1976, p. 18). 

Não satisfazia aos neorrealistas mimetizar um conteúdo de 
fundo social, mas colocar a arte a favor da conscientização das 
classes trabalhadoras e romper com a tradição filosófica burgue-
sa. “Gaibéus propôs-se ser testemunho vivo dessa antítese. (...) 

É livro típico de uma atitude, mais outra voz na velha que-
rela da função da arte” (REDOL, 1976, p. 18). 
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Esse pensamento pretende mudança entre a estética do re-
alismo oitocentista, que concebia as personagens situadas em 
uma sociedade que as determinava, para o neorrealismo, que 
conjeturava a transformação da realidade histórica e social, atra-
vés da atuação consciente de seus indivíduos. 

O objeto estético para os neorrealistas são os trabalhado-
res, que são alienados e assim são representados na obra lite-
rária. Alienados no sentido de não serem capazes de percebe-
rem a relação de poder que se estabelece no modo de produção 
do qual fazem parte. E no romance em discussão, para atestar a 
aceitação passiva das imposições sociais, não há a individualiza-
ção dos personagens, o individual desaparece, e dá lugar ao he-
rói coletivo. 

Tratados como elementos homogêneos, formado por uma 
classe social desfavorecida e, com exceção do ceifeiro rebelde, 
conformados com o seu destino, o que acontece com uma perso-
nagem, repete-se também com as demais, evidenciando a repre-
sentação de uma massa atemporal, que nem o próprio nome ma-
terializa como indivíduo. “E à Maria Rosa... E à Glória... E em to-
das as Glórias, Marias Rosas e Adelaides que encostaram os seios 
aos peitos de eguariços da Borda d’Água” (REDOL, 1976, p. 59). 

Outra personagem do livro de Alves Redol, Ti Maria do 
Rosário, preconiza o destino de todos Gaibéus que, depois de 
tantos anos de sofrimento e trabalho, tinham como recompensa 
a morte, sendo descartados como coisa sem valor: 

A figura de Ti Maria do Rosário, dobrada e trêmula, torna- 
lhes mais penoso o trabalho. Cada um conhece nela o fu-
turo que lhes baterá à porta um dia. O futuro atabafa-lhes 
o peito, mais do que o ar ardente que queima os pulmões. 
(REDOL, 1976, p. 85). 
[...] a Tia Maria do Rosário estatela-se no canteiro, sem 
uma contração no corpo derrancado. Fica, porém, com a 
foice bem segura nas suas mãos descarnadas. (REDOL, 
1983, p. 90). 
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Assim como as personagens, o tempo e espaço transcen-
dem o tempo e espaço da história. Os ceifeiros e suas condições 
de vida não são fatos acontecidos em determinada data, são 
acontecimentos do sempre. As ações praticadas pelos sujeitos as-
sumem valor exclusivamente de subsistência, pois ele põe a sua 
vida no objeto, consequentemente, sua vida não lhe pertence, ou 
seja, a alienação acontece quando o trabalhador passa a ser posse 
do próprio trabalho. 

Quando este desfaz-se do corpo do homem, silenciando a 
sua voz e a sua dignidade, a existência deste (o homem) não se 
dá por si, mas pela capacitação do objeto. 

“Parece que dos braços as carnes caíram e só ficaram os os-
sos, como tomados de reumáticos, e os tendões retesados, como 
correias de debulhadoras em movimento. [...] 

A malta trabalha em silêncio e só as foices e as espigas fa-
lam” (REDOL, 1976, p. 37). 

A foice, que é o instrumento de trabalho dos ceifeiros, é um 
signo que se liga ao explorador. O gaibéu dá poder à foice, que 
lhe retira as forças e o faz submisso a sua vontade: 

[...] Dia a dia, todos os dias, a foice pesará mais. Podia ser-
vir para brinquedos de crianças ou diadema de noiva – 
parece prata ao sol quando a compram pela primeira vez. 
A cada nova hora, porém, a foice tem metamorfoses. 
Ora fica leve como pluma, ora carrega como barra de 
chumbo. (REDOL, 1976, p. 43).

O instrumento de trabalho na citação acima represen-
ta uma dupla imbricação: esperança e rendição. A primeira en-
quanto oportunidade de trabalho nas colheitas de arroz, e a se-
gunda quando classificada como “prata”, simbolizando valor, 
poder e alia-se aos capatazes e os patrões que, embora pertençam 
a classes nitidamente distintas, gestam como elementos opresso-
res dentro da narrativa, e se interessam somente pelo lucro e ig-
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noram os seres humanos e as condições ultrajantes às quais são 
sujeitados. 

2. REBELDIA MANSA

Para refletir a natureza e as formas de conscientização 
dos personagens, diante da afirmação do poder capitalista na 
obra estudada, recorreremos a José Fernandes (1992) que a 
partir de Camus, define a situação absurda como a perda pro-
gressiva e irreversível da identidade e da capacidade de ação 
do sujeito. 

Para Albert Camus (1989, p. 20), num universo onde rei-
nam a antinomia e a angústia, o homem não consegue concluir-
-se, “Um mundo que a gente pode explicar, mesmo que mal, é 
um mundo familiar. Mas, ao contrário, num universo repentina-
mente privado de ilusões e de luzes, o homem se sente um es-
trangeiro”. O sentimento de ser estrangeiro à sua própria vida 
torna análogas todas as experiências. Tal sentimento de divórcio 
entre o homem e a vida é chamado de absurdo. 

Para o autor, a impossibilidade de preencher a distância 
entre o mundo e o ser, funda a absurdidade da vida. Assim, o 
sentimento de absurdo se caracteriza pelo confronto do irracio-
nal e pelo desejo perdido de claridade, apelo que ressoa no mais 
íntimo do homem. Nesse sentido, o absurdo é ao mesmo tempo 
o registro da morte como sacrifício e da impossibilidade de justi-
ficar esse sacrifício. É uma separação entre o apelo do homem à 
unidade, e a visão que ele tem das paredes que o cercam. 

Este divórcio não é só entre o homem e o mundo, uma vez 
que o homem não é só um exilado no universo, mas também 
um exilado na sociedade e um estranho para si próprio. O ho-
mem, mergulhado na existência, experimenta de tempo em tem-
po uma aguda consciência da precariedade de sua condição no 
mundo. Nesses momentos, retomando Camus (1989), os aspec-
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tos mecânicos de seus gestos, sua pantomima privada, torna es-
túpido tudo que o rodeia.

Uma velha deixou-se cair no valado, a tossir e a rezar. 
Os membros aquebrantados pareciam ter-lhe abandona-
do o corpo e ali ficara sem forças para ir no rastro do 
rancho. 
...o Senhor é convosco... 
Agatanhando as ervas, subiu ao alto do valado e sentou- 
se, como 
se ali procurasse refúgio. 
Tossiu mais - e rezou ainda. 
...bendito o fruto do vosso ventre... 
Espraiou os olhos pela campina fora, mas sentiu-se só. Só 
como 
nunca, derribada na alma. 
Aqueles troncos, doridos nos estertores do cerne, apare-
ciam-lhe 
como o espelho da sua própria angústia. 
E a velha chorou num pranto manso. (REDOL, 1976, p. 24) 

O cotidiano, que antes era familiar, passa a ser, da noite pa-
ra o dia, estranho, e o mundo, que lhe parecia coerente, torna-se 
repentinamente absurdo. Essa consciência é efêmera, pois, em-
bora a absurdez exista, a ação é negada a esse homem de forma 
permanente, e o conformismo predomina. Entretanto, segundo 
Magalhães (2002), é suficiente um único olhar que reconheça a 
ausência de coerência entre o homem e a vida para que o indiví-
duo possa provar esse mal estar, essa incalculável queda diante 
da imagem do que somos. 

O personagem absurdo não pode se desenvolver nem indi-
vidual nem socialmente, e essa situação causa, segundo Camus, 
a consciência da falta de sentido da vida. “A figura da Ti Maria 
do Rosário, dobrada e trémula, torna-lhes mais penoso o traba-
lho. Cada um conhece nela o futuro que lhes baterá à porta, um 
dia. O Futuro atabafa-lhes o peito, mais do que o ar ardente que 
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queima os pulmões” (REDOL, 1976, p. 85). Os ceifeiros, mesmo 
consciente da condição que lhes aguarda, não se rebelam, não 
reivindicam “A ceifa não pode parar - a ceifa é o pão” (REDOL, 
1976, p. 85).

O exílio, fundamento do absurdo, manifesta nos gaibéus 
enquanto estranhamento, e desesperança, privando-os das lem-
branças de uma pátria perdida ou da esperança de uma terra 
prometida. A própria Ti Maria do Rosário, personagem envelhe-
cida pelo desgaste dos anos árduos de colheitas, enferma, cuja as 
forças das pernas e braços já não obedecem a vontade do cérebro, 
desespera-se quando lhe oferecem descanso. 

Então, Ti Maria do Rosário?!... 
Hum?!... 
Sente-se doente?!... Vá um quartel para o barracão...  
O corpo da velha sacode-se num estremecimento de pâni-
co quando o capataz lhe fala em descansar. 
Nem para ela nem para os companheiros a ceifa pode pa-
rar - a ceifa é o pão. (REDOL, 1976, p. 85).

Para a personagem, estar com a foice nas mãos, é mais que 
garantia de alimento, é como se fosse a afirmação de ser gente, 
ser humano, portanto, ela testemunha a dilaceração do próprio 
ser, mesmo consciente que entre a certeza de sua existência e o 
conteúdo que tenta dar a esta certeza, o intervalo jamais será pre-
enchido. Para sempre, será estranha a si mesma, pois ela só “é” 
se “for” o trabalho. “– Saiba o patrão que não é isso. Já é velha... o 
cansaço entrou com ela. – Pior ainda. Estou farto de dizer aos ca-
patazes que só me tragam gente sã. Pagar caruncho não me ser-
ve” (REDOL, 1976, p. 89). 

As palavras de Agostinho Serra, dono do arrozal e também 
dos gaibéus, evidenciam o absurdo como uma situação de extre-
ma violência em que os homens, sedentos de dinheiro e de po-
der, exploraram até a reificação os seus semelhantes. 
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Assim, na literatura do absurdo, o ser é inserido numa si-
tuação que lhe é radicalmente estranha e hostil, retirando pro-
gressivamente do indivíduo todos os seus pontos de referência, 
tornando-lhe a vida impossível. “As espigas caíam cingidas pe-
las suas canhas. As gavelas faziam-se imagem da sua luta sem 
tréguas. Não ceifavam já só os pés de arroz – ceifavam a própria 
vida. O patrão vinha aí. E a seara e a vida deles pertenciam-lhe” 
(REDOL, 1976, p. 91). 

Na narrativa do absurdo, o poder, explica-nos Fernandes 
(1992), caracteriza-se por um alto grau repressivo, pelo enfraque-
cimento da subjetividade e pela ausência de consciência da con-
dição precária em que vive. Voltando a Camus, a consciência é 
fundamental à existência do personagem absurdo, porque ela re-
tira do indivíduo a esperança, instaurando a impossibilidade de 
explicar a existência. 

No conceito de Fernandes, ao contrário, a consciência é ra-
ra. Se para Camus o homem absurdo é, sobretudo o homem cons-
ciente e “a absurdez se expressa enquanto consciência e exaspe-
ração linguística, violando o proibido e tocando o impossível” 
(CAMUS, 1989, p. 53), para Fernandes, o absurdo se caracteriza 
justamente pela ausência de fala, pela ausência de consciência.  
E mesmo que essa consciência exista, é separada da ação, tornan-
do o personagem mais absurdo ainda. Vejamos:

Quando consciente, se torna mais absurdo, porque impo-
tente para superar as circunstâncias em que fora inseri-
do, pois a verdadeira rebelião implica saber-se absurdo, 
saber-se incapaz. O contrário é o absurdo do estrangeiro 
que nada sabe, nada incomoda e nada faz. (FERNANDES, 
1992, p. 276). 

Podemos exemplificar esse parecer com o personagem cei-
feiro rebelde, que ao contrário dos demais, mostra-se consciente 
e nutre a esperança de mudar sua condição. 
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Para o ceifeiro rebelde os brados dos aguadeiros asseme-
lham-se a gritos de socorro no meio do incêndio. Sente- 
se mais abatido do que os outros, porque compreende as 
causas da angústia do rancho e sabe que os outros sofrem 
mais. Ele tem um norte. E os camaradas ainda não encon-
traram a bússola. (REDOL, 1976, p. 87). 

O ceifeiro acredita que os demais gaibéus se erguerão 
quando consciente da condição submissa em que vivem. “o cei-
feiro rebelde pensa que os outros saberiam despertar para avida, 
se fosse sempre assim” (REDOL, 1976, p. 94). No entanto, como 
dito por Fernandez (1992), a consciência sem ação torna o indiví-
duo ainda mais absurdo. 

E meneavam a cabeça. 
Servos de dois patrões: do Agostinho Serra e do tempo. 
Se um dá de dizer: mata... 
O outro não falha, diz: esfola. 
E a gente cala o bico, que com o tempo não se pode... 
E com o Agostinho Serra não se rezinga. 
Vida ruim, a nossa... 
Vida de enjeitado, Ti João. 
Se dá de fazer sol, é aguentá-lo e graças... Se chove... é isto. 
Nem lá no céu estão pela gente... E os cá de baixo... 
Fazem o mesmo. Bem curam eles em saber da nossa vida. 
Cada um tem a sua. 
Mas a nossa é bem danada! Ruim como a de um cão dana-
do. (REDOL, 1976, p. 105). 

Ainda segundo o autor, o absurdo se caracteriza como um 
processo de perda irreversível de identidade. Se, de acordo com 
Camus, o homem se salva do sentimento do absurdo através da 
ilusão e da esperança, os personagens absurdos, de acordo com 
Fernandes, não têm nenhuma saída, o processo de niilização é 
implacável e sem volta. 
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Muitos ficam arroteados pela descrença e somem-se no 
barracão a procurar refúgio na esteira. 
Os corpos precisam de repouso - aquele descanso é bem 
mais padrasto do que o trabalho de sol a sol. Não há ali 
uma palavra de trégua - um gesto de alento. Só a chuva 
tem palavras que não as suas - o que ela diz não anima 
ninguém. A chuva lembra aos ceifeiros que a ceia não foi 
ganha. A ceifa parou - e a ceifa é o pão. (REDOL, 1976, 
p. 105).

Na concepção de Fernandes, quando o personagem não 
morre, a niilização deixa nele traços permanentes, pois o ho-
mem absurdo experimenta situações que suprime a essência do 
ser, tornando-o, para sempre, prisioneiro do medo e da depen-
dência. 

Sísifo, ícone do absurdo, é um humano que, ao fugir do in-
ferno, afronta os deuses, igualando-se dessa forma a eles e 
escapando, mesmo que provisoriamente, de sua condição 
de humano. Os deuses, como castigo, obrigam-no a retor-
nar ao inferno, onde deve completar sua pena: rolar uma 
pedra até o cume de um monte, de onde ela resvalará no-
vamente, exigindo do herói a repetição, ao infinito, da ta-
refa. Segundo Camus (1989) 
Sísifo, o proletário dos deuses, é o herói absurdo, seja pela 
suas paixões, seja pelos seus tormentos. Seu desprezo pe-
los deuses, seu ódio pela morte e sua paixão pela vida va-
leram-lhe esse suplício indizível em que todo o seu ser se 
emprega a nada concluir. (CAMUS, 1989, p. 117). 

Entretanto, não é a subida ou a descida da pedra que inte-
ressam a Camus, nem mesmo o esforço do herói na sua atividade 
sem fim. O que lhe interessa é o momento da descida do herói, 
breve pausa em que se dá conta da inutilidade de seus esforços: 
“Eu vejo este homem descendo novamente com passo pesado, 
mas igual para o tormento do qual ele não conhecera o fim. Es-
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ta hora, que é como uma respiração em que se repetirá tão segu-
ramente como a sua infelicidade, esta hora é a da consciência” 
(CAMUS, 1989, p. 117). 

Sísifo mantém uma relação com os deuses, ao passo que os 
personagens que fundamentam o conceito de absurdo apresen-
tado por Fernandes (1992), mantêm uma relação com os homens, 
o que caracteriza o estatuto sociológico do seu conceito. A repe-
tição mecânica dos gestos e das tarefas do cotidiano parecem ter 
um sentido contrário nas duas teorias. 

A consciência do cotidiano se revela a Camus como senti-
mento do absurdo, ao passo que no conceito de Fernandes o co-
tidiano repetitivo se traduz como aprofundamento da cegueira, 
como sinal de embotamento da personalidade, da capacidade de 
sentir, de pensar e mesmo de sofrer. Sísifo deve compreender a 
inutilidade de seus esforços para se tornar absurdo, enquanto 
que os personagens analisados por José Fernandes são absurdos 
justamente porque não se percebem explorados. E se não pos-
suem essa consciência, jamais se rebelarão. 

Os ceifeiros se angustiam ao pensar que a distância, a chu-
va ou mesmo a velhice poderiam impedi-los de serem alugados, 
o fato de estarem em condições de escravos na seara, não os ater-
rorizam. É notório na narrativa que as relações sociais são as res-
ponsáveis pela emergência da situação absurda, o que significa 
que o poder representa um papel fundamental na configuração 
dessa condição. O capitalismo radicaliza sem necessidade a re-
pressão do princípio de prazer, reduzindo o homem ao estatuto 
de força produtiva. 

Esse exercício deixa de preservar a vida, revelando-se, so-
bretudo como um instrumento de perpetuação da exploração e 
da niilização do homem. O poder que encontramos no absurdo 
discutido por Fernandes (1992) é justamente o poder arbitrário, 
cego e aparentemente infinito do capitalismo. Poder que deter-
minam as relações do homem no mundo de valores comerciá-
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veis, em que muitas vezes os sujeitos são eles mesmos mercado-
rias, caracterizando-os como coisas. 

Quase exaustos, os peitos arfavam num ritmo de máqui-
nas velhas saturadas de movimento. 
A ceifa, porém, não parava, e ainda bem - a ceifa levava o 
seu tempo 
marcado. [...] se as foices não cortassem arroz, as jornas 
acabariam também. 
Então os dias tornar-se-iam ainda mais penosos e o degre-
do por 
terras estranhas mais insuportável. Vencidos pelo torpor, 
os braços não param. Lançam as foices no eito, juntan-
do os pés de arroz na mão esquerda, e o hábito arrasta-os 
em gestos quase automáticos, mais um passo e outro [...]  
(REDOL, 1976, p. 82). 

O homem tornado coisa não tem força de transformação 
social, não há ação contrária ao opressor, por parte do sujeito 
reificado. Não acreditam em nada e nada tem sentido, por esse 
motivo não estabelecem valor ao que não seja força de trabalho. 

Vislumbram somente essa condição para manterem-se  
vivos. 

3. À GUISA DE CONSIDERAÇÕES

Pelo olhar registrado nessa escrita, notamos que o roman-
ce Gaibéus é uma obra de denúncia social, que se empenha em 
apresentar ao leitor um mundo marcado por relações antagôni-
cas, que se verificam num duelo silencioso entre patrão e empre-
gados, ou entre opressores e oprimidos, que elaboram a narrati-
va do Absurdo de forma diferente dos heróis das epopeias gre-
gas. Estes tinham como responsáveis pelas suas desventuras o 
Destino; enquanto nos ceifeiros o infortúnio provém da explora-
ção do homem pelo próprio homem. 
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Os heróis de Alves Redol (1976), seguindo a ficção do ab-
surdo são destituídos de sua humanidade, reduzidos a bichos 
ou coisas. Nesse contexto o conjunto de adjetivos atribuídos aos 
trabalhadores do Ribantejo como: rãs, boi, máquina, caruncho e 
outros, nos evidenciam o entendimento de que os gaibéus não 
podem mais serem livres, estão aprisionados no domínio do ca-
pitalismo referente à suas condições de força de trabalho. 

Ao recriar poeticamente uma realidade que era comum 
durante a ditadura salazarista, Alves Redol, pela estilização da 
linguagem discutida por Barthes (1978), empenhou-se em mos-
trar um mal social que é representado pelas condições sub-hu-
manas vivenciadas pelos ceifeiros. Percebe-se uma tentativa de 
conscientizar o leitor da situação de opressão que os trabalhado-
res enfrentavam e, mais do que isso, a luta entre forças desiguais 
representadas pelos opressores, os patrões, e suas vítimas, escra-
vizadas pelos afazeres desumano e pela luta diária da sobrevi-
vência. 
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Capítulo 6

A SINGULAR PRESENÇA DO NARRADOR 
EM DESONRA, J. M. COETZEE

Cecília Krug1

Em face à complexidade e à diversidade do mundo real, 
pressupõe-se que as produções literárias ocupem lugar privile-
giado na formação do ser humano. Nesse sentido, os textos lite-
rários são importantes na construção de seres mais críticos e li-
bertos. Partindo dessa premissa, o romance possibilita uma re-
flexão acerca das questões humanas do tempo atual, mas, acima 
de tudo, permite que as pessoas desfrutem de histórias surpre-
endentes e ampliem seus horizontes imaginários para além da 
realidade. Nesse sentido, Mario Vargas Llosa (2009, p. 26) con-
jectura:

A literatura é alimento dos espíritos indóceis e propaga-
dora da inconformidade, um refúgio para quem tem mui-
to ou muito pouco na vida [...]. Cavalgar junto ao esquáli-
do Rocinante e a seu desregrado cavaleiro pelas terras da 
Mancha [...], é um modo astuto que inventamos para nos 
mitigar a nós mesmos pelas ofensas e imposições desta vi-
da injusta que nos obriga a ser sempre os mesmos enquan-

1 Doutoranda na Universidade do Estado de Mato Grosso -UNEMAT- Programa de Pós-graduação Stricto 
Sensu em Estudos Literários.
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to gostaríamos de ser muitos, tantos quantos fossem ne-
cessários para satisfazer os desejos incandescentes de que 
somos possuídos.

O romance, nesse contexto, é um gênero que converge 
perspectivas e abre fronteiras, repensa sua forma e se reinventa, 
pode apresentar uma estética dos segredos e do fascínio, nas so-
ciedades, as quais se fazem com complexidades mundanas ine-
rentes às relações humanas, tanto sociais, políticas, econômicas e 
culturais. Acerca do assunto, reflete Julio Cortázar (2006, p. 67), 
em Valise de Cronópio:

[...] a presença inequívoca do romance em nosso tempo, se 
deve ao fato de ser ele o instrumento verbal necessário pa-
ra a posse do homem como pessoa, do homem vivendo e 
sentindo-se viver. O romance é a mão que sustenta a esfe-
ra humana entre os dedos, move-a e faz girar, apalpando-
-a e mostrando-a.

Diante de tal reflexão, é possível pensar a fecundidade va-
lorosa do romance, cujo surgimento se dá no século XVII na Es-
panha, e de acordo com Ian Watt, em A ascensão do romance, esse 
prospera a partir do século XVIII devido a vários fatores, dentre 
eles as filosofias inovadoras, as mudanças que passava o públi-
co leitor, o desenvolvimento do protestantismo e seu corolário 
econômico, o capitalismo, a secularização da sociedade. Enfim, 
pode-se dizer que ascende com a revolução burguesa, portanto, 
um gênero recente.

Em 1999, na África do Sul, John Maxwell Coetzee, escri-
tor sul-africano, publicou o romance Disgrace, traduzido no Bra-
sil como Desonra, em 2000, por José Rubens Siqueira, publicado 
pela Companhia das Letras. Em Desonra, Coetzee articula com 
uma escrita límpida, os contrapontos, as metáforas, as alusões e 
também arranja uma coerência narrativa que nos chama atenção. 
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Além do mais, as temáticas do mundo contemporâneo, como a 
solidão, o racismo, a velhice e a colonização são apresentadas na 
narrativa desse autor por diferentes paradigmas. 

A marca crítica e estilística do autor justifica o Booker Pri-
ze for Fiction ganho por Coetzee, por duas vezes, a primeira em 
1983 com Life & Times of Michael K e, depois em 1999, com Disgra-
ce, bem como a premiação no Nobel Prize for Literature em 2003. 
Outro aspecto visível em sua obra é que ele revisita a tradição 
e se consolida como artista, tendo em vista a sua valoração por 
parte da comunidade literária universal. Dentre críticos e estu-
diosos de Coetzee, destacam-se: David Attwell, J. M. Coetzee and 
South Africa: Thoughts on the Social Life of Fiction (2004); An-
drew Van der Vlies, J. M. Coetzee’s Disgrace (2010); Marília F. Ban-
deira, O grande romance de J. M. Coetzee (2009); Patrick Hayes, 
Byron, Stavroguine, Lurie: comique et gravité dans Disgrâce. In: 
ENGÉLIBERT, Jean-Paul (org.). J. M. Coetzee et la littérature eu-
ropeénne: écrire contre la barbárie (2007). 

Neste artigo, centrar-me-ei nos estudos a respeito da figu-
ra do narrador em Desonra, este que preside a narrativa, apre-
senta as relações das personagens, constituindo um singular jo-
go narrativo. Sobre o assunto, Oscar Tacca, em As vozes do roman-
ce (1978), considera que o romance é uma linguagem através da 
qual se ecoam vozes distintas e essas vozes estão relacionadas pe-
la figura do narrador, que arquiteta a narrativa, media e dá voz.

Desse modo, a figura do narrador e as perspectivas por ele 
moduladas na narrativa merecem um estudo mais aprofundado. 
Sobre esta dinâmica, Tacca (1978, p. 33) expõe: “[...] Voz narra-
dora [...] nem sempre se torna fácil de determinar”. A estética do 
romance moderno requer atenção e cuidado ao interpretar, pois 
é sutil o movimento do narrador na narrativa.

Eis, portanto, a voz do narrador, que deixa indícios para o 
leitor atento interpretar possíveis significações que transcendem 
o texto escrito. Por esse ângulo, o narrador, em Desonra, movi-
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menta-se no ritmo da experiência, dilui-se no arranjo das vozes 
e apresenta o mundo das relações das personagens, seus senti-
mentos e reflexões, constituindo esse obtuso jogo narrativo. Nes-
se sentido, segue o fragmento do romance em estudo que apre-
senta esta composição da narrativa:

A segunda vez que sai com ela, param na casa dele e tran-
sam. É um erro. Ela se retorce, dá-lhe unhadas e borbulha 
de excitação, mas no fim simplesmente o repele. [...] 
Depois disso passa a evitá-la, cuidando de contornar o es-
critório onde trabalha. Em troca, ela lança olhares magoa-
dos, depois o esnoba.
Ele devia desistir, sair de cena. [...] Uma limpeza geral pa-
ra poder ao menos pôr-se a pensar no que um velho tem 
de pensar mesmo: preparar-se para a morte (COETZEE, 
2000, p. 16, grifos nossos).

Nessa passagem, observa-se a presença de uma voz, que 
pode ser a do narrador, o qual interpreta com palavras suas, ide-
ais e sentimentos do protagonista, David Lurie, esse que se re-
laciona sexualmente com uma jovem, Dawn. Tal reflexão é feita 
em terceira pessoa, como no uso do pronome ele reportando-se a  
David ou ela, reportando-se a Dawn. A voz emite opiniões e ju-
ízos, como observado na citação acima, isto é, esta voz mescla- 
se nos discursos que ora ou outra aparecem na narrativa. O nar-
rador utiliza-se da estratégia de exibir o estado das coisas por 
detrás das falas das personagens, pelo discurso indireto, o que 
aponta para as questões íntimas da personagem, sem que enten-
damos bem quem está pensando, introduz uma perspectiva que 
ultrapassa a personagem.

Diante do exposto, pode-se afirmar que a figura do narra-
dor e as vozes por ele delineadas constituem o tecer das reflexões 
e ideias. Nesse movimento do narrador, projeta-se um discurso 
ambíguo, no qual é cedido um espaço para o processo mental 
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das personagens, isto é, essa técnica é utilizada para expressar as 
contradições íntimas dos pensamentos e ideias das personagens:

Ele devia parar por aí. Mas não para. No domingo de ma-
nhã vai dirigindo até o campus vazio e entra no escritório 
do departamento. Do armário de arquivos tira a ficha de 
Melanie Isaacs e copia seus dados pessoais [...]
Disca o número. Uma voz de mulher atende.
“Melanie?”
“Vou chamar. Quem está falando?”
“Diga que é David Lurie.”
Melanie – melody: uma sonoridade banal. Não é bom nome 
para ela. Mudando a tônica. Meláni: a escura
“Alô?”
Naquela única palavra ele ouve toda a incerteza dela. Jo-
vem demais. Não vai saber lidar com ele; devia esquecer 
dela. Mas está nas garras de alguma coisa. A rosa da bele-
za: o poema atinge o alvo reto como uma flecha. Ela não é 
dona de si mesma; ele não seja dono de si mesmo também. 
(COETZEE, 2000, p. 25, grifos nossos).

Elucidativamente, esta focalização da configuração do 
discurso na apresentação do pensamento do protagonista, pela 
mente da própria personagem, também expressa essa consciên-
cia narrativa em que a voz expõe juízos. Se faz importante obser-
var alguns detalhes na enunciação dessa voz, como por exemplo, 
há uma referência ao nome da aluna, a qual é vítima do abuso se-
xual por parte do protagonista. O nome dela é Melanie, o nome 
é grafado em inglês e português da mesma maneira, tanto em 
Disgrace como em Desonra. No enunciado fica evidente a reflexão 
sobre o nome da aluna, afirma-se que não é um bom nome para 
ela, devido a sonoridade banal com melody, entretanto, no dis-
curso se sugere a entonação para Meláni, assim fazendo-se uma 
alusão a pigmentação, melanin – melanina, referente a cor da pele 
da aluna, a escura. 
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Assim, articulado pelo narrador, o discurso se faz provo-
cador, para pensar as questões estereotipadas da cor da pele, em 
alusão a dominação ocidental na África, os resquícios de violên-
cia e preconceito, pois, o protagonista é o professor de literatura, 
de cultura do ocidente e ela, Melanie, é a aluna, de cultura local, e 
a escura, da África. Nesse jogo de sentidos e alusões, ironicamen-
te a filha do protagonista, Lucy, após ser violentada também, es-
pera um bebê, e este terá em sua cor a melanina, tal qual o prota-
gonista menciona sobre a aluna a qual ele violentou. 

De fato, o narrador de Desonra constitui uma ferramenta 
fundamental na narrativa e passa a fazer parte desse mundo nar-
rado. Nessa perspectiva, Antonio Candido (2011, p. 26) também 
elucida a voz do narrador: “[...] narrador fictício que passa a fa-
zer parte do mundo narrado, identificando-se por vezes (ou sem-
pre) como uma ou outra das personagens, ou tornando-se onis-
ciente [...] desdobra-se imaginariamente e torna-se manipulador 
da função narrativa [...]”. 

Diante de tal reflexão, são pertinentes as proposições de 
Walter Benjamin (1994), em Magia e técnica, arte e política: ensaios 
sobre literatura e história da cultura, sobre o narrador e seu discurso 
a partir da leitura da obra de Nikolai Leskov, o qual representava 
o que ele afirmava acerca das duas famílias modernas de narra-
dores, o sedentário que não saiu de seu país, mas conhece muitas 
histórias e tradições, e o viajante, o qual vem de longe e desta for-
ma, traz experiências para contar. 

Algo mais pode ser considerado: o narrador, na obra de 
Leskov, costuma dar conselhos, pois recorre ao acervo de uma 
vida inteira, não apenas à sua, mas às experiências alheias, par-
tilhadas oralmente. Para Walter Benjamin, a verdadeira narrati-
va pressupõe uma dimensão utilitária, que no romance moderno 
apresenta-se escassa desta característica, pois os homens não sa-
bem mais dar conselhos e não comunicam mais as suas experiên-
cias, isto é, o narrador contemporâneo não tem algo inusitado ou 
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exemplar na sua experiência para contar “A arte de narrar está 
definhando, porque a sabedoria – o lado épico da verdade – está 
em extinção” (BENJAMIN, 1994, p. 201).

De acordo com a premissa de Benjamin, o narrador não ti-
nha nada de exemplar na sua experiência para contar e não re-
presentava mais o herói da epopeia, imbuído dos valores de sua 
sociedade que carregava a palavra empenhada como absoluta 
verdade e se caracterizava por grandes feitos e conquistas, ou se-
ja, segundo Benjamin, o narrador estava em crise e colocava em 
perigo também a narrativa. Entretanto, é sabido que a narrativa 
continua viva, tanto nas comunidades onde se apresenta a narra-
tiva oral, quanto nas comunidades onde se apresenta a narrativa 
escrita, e o narrador adaptou-se aos nossos tempos, movimen-
tando-se na narrativa embrenhado nos complexos contrapontos 
não mais movido somente pela própria experiência. 

O narrador é o mediador e transmissor das experiências 
em que a sua voz pode estar diluída em várias outras vozes. Nes-
se contexto, em Desonra, como Walter Benjamin afirma, o narra-
dor não pode mais dar conselhos, pelo fato de que a experiên-
cia dele não é comunicável, não tem nada para ensinar, e nesse 
sentido, apresenta-se David, uma pessoa que não tem nada para 
compartilhar, seu comportamento é irônico e cínico, além disso, 
ele não tem ética e sua moral é bastante duvidosa, mostra-se um 
homem entediado, o avesso do que conjectura Walter Benjamin 
“Seu dom é poder contar sua vida; sua dignidade [...] poderia 
deixar a luz tênue de sua narração consumir completamente a 
mecha de sua vida” (BENJAMIN, 1994, p. 221). 

Eis, portanto, a construção desta narrativa em que o narra-
dor tece a voz do herói, que se revela ao avesso do herói da epo-
peia nesse romance. O protagonista David Lurie não tem gran-
des feitos para compartilhar, não consegue mais dar conselhos 
e comunicar a sua experiência, apesar de que sua voz ressoa na 
narrativa, embora em decadência e vivendo as tensões do mun-
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do contemporâneo. Assim, vê-se este protagonista mais humani-
zado, com tensões e fraquezas, aproximando-se do ser humano, 
com todas as suas especificidades e complexidades. O recurso 
narrativo afirma esta imagem avessa do herói, como se vê: “‘Mi-
nha filha, minha filha!’, diz, estendendo-lhe os braços. Ela não 
vem, então ele afasta o cobertor, levanta-se e a toma nos seus bra-
ços. Ela fica dura como uma estaca em seu abraço, sem ceder na-
da” (COETZEE, 2000, p. 115).

Nessa arena, o narrador manipula o jogo narrativo, empre-
ende uma análise dos descompassos vividos pelas personagens, 
como na passagem que segue, em que a consciência do prota-
gonista, na reflexão do narrador, apresenta-se com dificuldades 
para adaptar-se às mudanças e compreender novos paradigmas. 
David Lurie vive descompassos nos relacionamentos, tanto no 
âmbito profissional como familiar e com as mulheres com quem 
tem relacionamentos, as quais já não seduz mais, e assim, preva-
lecem os sentimentos de frustração em suas relações:

Se olhava para uma mulher de um certo jeito, com certa 
intenção, ela retribuía o olhar, disso tinha certeza. Era as-
sim que vivia; durante anos, décadas, essa foi a base de 
sua vida. 
Um belo dia, tudo isso acabou. Sem aviso prévio, ele per-
deu os poderes. Olhares que um dia correspondiam ao seu 
deslizavam como se passassem através dele. Da noite para 
o dia, virou um fantasma. Se queria uma mulher, tinha de 
aprender a conquista-la; muitas vezes, de uma forma ou 
outra, tinha de comprá-la. (COETZEE, 2000, p. 14).

O narrador transforma e modifica os diálogos, empreen-
dendo possibilidades de interpretação, por meio da arte de nar-
rar, que permanece viva entre os homens. É nesta concepção so-
bre o narrador que se observa a subversão da teoria de Benja-
min, que conjectura a morte do narrador. O narrador permanece 
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vivo nas diversas formas de narrativa, oral e escrita, diferente-
mente do que afirma Benjamin. Desse modo, a narrativa arqui-
tetada pelo narrador é um convite para a construção das inter-
pretações.

Em Desonra, a presença das outras personagens, ainda que 
suas vozes não sejam privilegiadas tanto quanto a do protago-
nista, mantêm os contrapontos: “Vivem em um mundo novo, 
ele, Lucy e Petrus. Petrus sabe disso, ele sabe disso, e Petrus sa-
be que ele sabe disso” (COETZEE, 2000, p. 135). É oportuno sa-
lientar que, diante dessa característica do narrador, as diferentes 
perspectivas das personagens divergem, mas também podem 
convergir, e despertam reflexões a respeito das complexidades 
das relações humanas, como no fragmento em que, por meio 
do pensamento do protagonista, o narrador conduz a pensar 
acerca das tensões em que vivem as personagens, com relação 
à barbárie, à discriminação e ao ressentimento numa sociedade  
pós-apartheid.

Por esse ângulo, o narrador pode privilegiar a perspecti-
va de um personagem em detrimento de outras, entretanto, as 
perspectivas das outras personagens, ainda que tênues, encon-
tram-se na trama, proporcionando uma gama de possibilidades 
de elaboração de significados e sentidos que empreendem as re-
flexões e os questionamentos.

Nesse ínterim, faz-se importante assinalar que as diferen-
tes vozes que coexistem na narrativa são apresentadas por Mi-
khail Bakhtin em Questões de Literatura e de Estética (2010), co-
mo parte determinante da estética do romance. Os discursos das 
personagens David, Lucy e Petrus apresentam uma coerência or-
questrada pelo narrador, o qual estabelece uma relação que in-
cita, como já dito, o leitor a interpretar, e assim, intercalam e re-
velam valores sociais, históricos, culturais e ideológicos. Para re-
fletir sobre esta ideia, lê-se a conjectura de Bakhtin (1998, p. 134), 
que explica: 
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Nós vimos que o plurilinguísmo social, a consciência da 
diversidade das linguagens do mundo e da sociedade que 
orquestram o tema do romance, entram no romance se-
ja como estilizações impessoais, mas prenhes de imagens, 
que falam as linguagens dos gêneros, das profissões e ou-
tras linguagens sociais, seja como imagens personificadas 
do autor convencional, dos narradores ou, finalmente, dos 
personagens.

Por meio do narrador, as personagens caracterizam-se na 
síntese de valores, e as mesmas não estão na narrativa por inge-
nuidade, mas, a fim de constituir o rico universo narrativo, ainda 
que prevaleça a perspectiva de um personagem em detrimento 
das perspectivas das outras.

Consoante a isso, observa-se as características das perso-
nagens, arquitetadas pelo narrador, as quais se apresentam dis-
tintas nesse arranjo narrativo: David Lurie irônico e inflexível, 
professor de formação humanista ocidental, vive no meio urba-
no e representa o ocidente nesta composição narrativa; sua filha 
Lucy, mais comedida e flexível que se adaptou à vida rural na 
África, se mostra como a filha da Europa, mas, já não é europeia 
e nem africana; já Petrus é visto como o negro que prestava ser-
viço, agora na nova sociedade da África do sul pós-apartheid, é o 
patrão e o vizinho e participa das decisões, é o africano de hoje 
pós-apartheid. Acessa-se, por meio desse arranjo das personagens 
na narrativa, um ponto particular do mundo, com várias possi-
bilidades de enunciação desse mundo, pelas vozes que vêm cer-
cadas da voz ideológica, social, política e cultural. 

O maestro dessa orquestra de vozes é o narrador, ou seja, 
é ele quem preside a narrativa e amplia as possibilidades de sen-
tidos. Em Desonra, o narrador arranja os contrapontos que estão 
imbuídos com a voz local. Nesse sentido, o narrador apresenta 
um movimento narrativo que transcende a questão sociocultu-
ral como pano de fundo da narrativa. Por conseguinte, apresenta 
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também os dilemas existenciais do sujeito que não compreende 
sua vida e os conflitos pós-apartheid. 

Segue um significativo fragmento do romance, em que 
ocorre na narrativa uma violência contra filha e pai, que estão 
na fazenda onde mora Lucy. David é trancado no banheiro, en-
quanto os violentadores saqueiam a casa e fazem atrocidades de 
toda ordem:

Ele fala italiano, fala francês, mas italiano e francês de na-
da lhe valem na África negra. Está desamparado, um alvo 
fácil, um personagem de cartoon, um missionário de ba-
tina e capacete esperando de mãos juntas e olhos virados 
para o céu enquanto os selvagens combinam lá na língua 
deles como jogá-lo dentro do caldeirão de água fervendo. 
O trabalho missionário: que herança deixou esse imenso 
empreendimento enaltecedor? Nada visível. (COETZEE, 
2000, p. 111).

Constata-se nas três primeiras palavras do fragmento aci-
ma o desenvolvimento de uma narrativa em terceira pessoa, evi-
denciando-se a perspectiva irônica desse narrador e do próprio 
protagonista. Na perspectiva do protagonista, delineado pelo 
narrador, podemos acessar conceitos e ideias de David, em que 
as palavras remetem a ironia. Por exemplo, no fragmento ante-
rior, o termo selvagens refere-se às pessoas que são da África do 
Sul, em contraponto, as pessoas de descendência ocidental, as 
quais ele considera que são as civilizadas. Outro aspecto da iro-
nia está também presente nas palavras: trabalho missionário, Da-
vid não acredita em transformações, num mundo melhor com 
respeito e dignidade, moral e ética, não empreende um trabalho 
missionário. 

Nessa perspectiva, evidenciam-se a ironia e sarcasmo do 
protagonista. Os conflitos vividos na narrativa se orquestram, 
por meio da abordagem do narrador, que movimenta os pensa-
mentos e ideias do protagonista, levando o leitor a pensar. 
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Para o protagonista, sua condição e de sua ex-esposa é de 
urbanos, intelectuais e suas perspectivas geram descompassos e 
conflitos com relação as de sua filha, Lucy, que vive de forma di-
ferente de seu pai, com outros valores: “[...] talvez não tenham 
sido eles que a produziram: talvez a história tenha um papel 
maior” (COETZEE, 2000, 73). David observa que sua filha é fruto 
de um novo tempo em que novos conceitos e novas regras regem 
aquele mundo. Em outra passagem na narrativa, revigora-se es-
ta ideia do narrador, implicado no tecido social, como no frag-
mento: “Há muito deixou de se surpreender com o grau de ig-
norância dos alunos. Pós-cristãos, pós-históricos, pós-alfabetiza-
dos, eles podiam ter surgido de ovos ontem mesmo” (COETZEE, 
2000, p. 40). A perspectiva do protagonista é apresentada como a 
de um ser que ignora reformular seus conceitos ou adaptar-se às 
novas regras de convivência, e vive nos descompassos e nas ten-
sões de toda ordem.

Nesse contexto, o professor culto se sente frustrado, não 
tem mais entusiasmo pela profissão e os alunos não o respeitam 
mais. Não quer se adequar as normas sociais e respeitá-las, tendo 
em vista que ele contrariou as regras da instituição na qual tra-
balhava, cometeu abuso sexual e foi demitido. No final da narra-
tiva, ele trabalha como auxiliar numa clínica veterinária e se sen-
te afeiçoado por um cachorro em estado terminal, decide levá-lo 
a sala de operações e desiste de salvá-lo: “‘Vai desistir dele?’ ‘É. 
Vou desistir’” (COETZEE, 2000, p. 249).

David observa que a desistência é a única alternativa, tanto 
para sua vida quanto para aquele cachorro abandonado, pois se 
sente frustrado e perdido, está tudo acabado para ele, não quer 
essa situação por mais tempo. Assim, desiste também de lutar 
pela vida, aceita a punição, assim como fez em relação aquele 
cachorro: “Caí em um estado de desgraça do qual não será fácil 
me levantar [...] tentando aceitar a desgraça como meu estado de 
ser” (COETZEE, 2000, p. 195).
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O narrador edifica, de forma coerente, uma estética que 
não ignora a desgraça das relações vivenciadas pelas persona-
gens. Paira nas entrelinhas a decadência do protagonista, pois 
seu caráter dúbio, no início da narrativa, o levou a demissão e a 
perda do cargo de professor e, mais adiante, a mesma maneira 
de pensar o leva a frustações nos relacionamentos afetivos com 
mulheres e com a filha. No final da narrativa, fica evidente a de-
sistência da vida: “[...] desânimo, indiferença, mas também falta 
de peso, como se ele tivesse sido devorado por dentro e do seu 
coração [...]” (COETZEE, 2000, p. 177).

Há na narrativa complexidades nas diversas relações te-
cidas pelo narrador entre classes, homens e mulheres, negros e 
brancos, com a longa história de exploração e o presente de res-
sentimento explosivo. Este elemento estético está presente da 
narrativa e mostra como as coisas se repetem, isto é, mesmo que 
o regime político de segregação racial apartheid tenha chegado 
ao fim, este recurso literário mostra uma reflexão do quanto es-
tas personagens ainda sofrem os efeitos de um sistema desigual 
e preconceituoso, no qual os impactos perdurarão por um longo 
tempo, até que suas sequelas se dissipem. Nas perspectivas arti-
culadas pelo narrador há uma reflexão desses conflitos:

Ela fala dessas coisas com facilidade. Uma fazendeira 
da nova geração. Antigamente, gato e milho. Hoje, cães 
e narcisos. Quanto mais as coisas mudam, mais continu-
am as mesmas. A história se repete, embora em filão mais 
modesto. Talvez a história tenha aprendido uma lição.  
(COETZEE, 2000, p. 74).

Dessa forma, a narrativa apresenta um narrador oniscien-
te, como é apresentado no trecho que segue, num fluxo de cons-
ciência em que o protagonista é um ser desajustado:

Um pai sem a sensação de ter um filho: é assim que tudo 
vai terminar, é assim que sua linhagem vai se encerrar, co-
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mo água escorrendo para dentro da terra? Quem desejaria 
isso! Um dia como outro qualquer, céu claro, sol ameno, 
e, no entanto, de repente, tudo mudou, mudou completa-
mente! (COETZEE, 2000, p. 224).

Assim, a narrativa se constrói a partir da perspectiva de 
David, sistematizada pelo narrador, que, de forma mais recor-
rente, apresenta o que sente, pensa e imagina o protagonista, dei-
xando em segundo plano o que as outras personagens sentem ou 
pensam. Há uma economia nas descrições das reflexões das ou-
tras personagens pelo narrador, como por exemplo Lucy, que é 
descrita pelo protagonista David Lurie: “Ela não responde. Pre-
fere esconder a cara, e ele sabe porquê. Porque está em desgraça. 
Porque sente vergonha” (COETZEE, 2000, p. 133). 

Pode-se inferir que esta técnica traz uma voz silenciosa vi-
vida pelas outras personagens na narrativa, como na questão da 
liberdade de expressão, da dor e do sofrimento a que eram ex-
postas. A maneira singular dessa narrativa, escolhida pelo artis-
ta, é ficcionalizada e apresentada pelo narrador, como no trecho 
que segue, em que a filha não consegue estabelecer um diálo-
go com o pai: “Lucy respira fundo. Parece prestes a responder 
ao sermão, mas cala-se. Chegam a casa em silêncio” (COETZEE, 
2000, p. 87). 

Ainda neste quesito, no que concerne às personagens fe-
mininas, pode-se dizer que compõem as relações fragilizadas do 
protagonista. Por exemplo, a aluna Melanie, que é assediada e 
tem um caso sexual com o professor David, se vê em situação 
de constrangimento perante a esse fato e, pela voz do narrador, 
ela observa o protagonista, havendo de certa maneira uma ve-
lação do seu discurso e de seus sentimentos: “Ela fica olhando 
para ele perplexa, chocada mesmo [...] A voz dela, quando sai, 
e tão baixa que ele mal escuta [...] ela não se digna a responder”  
(COETZEE, 2000, p. 43).
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Nessa arquitetura, percebe-se a minuciosa arte de narrar, 
em que a perspectiva do narrador ultrapassa a perspectiva das 
personagens. O mesmo utiliza-se da estratégia de descrever o es-
tado das coisas por detrás das falas, o que implica nas contradi-
ções e intimidades das personagens que, de certa forma, deter-
minam a perspectiva do romance, ou seja, o tom e os discursos 
são transitados pelo narrador, o qual dá e orquestra as vozes e, a 
esse movimento na narrativa, constata-se: 

[...] um narrador não consiste tanto no que conta (os temas 
vão e veem) mas em como conta. [...] Dessa livre opção do 
narrador, da solução desse teorema essencial, surge aquilo 
que, no romance, se chama perspectiva. [...] Essa decisão 
prévia, põe claramente em relevo o caráter fictício do nar-
rador. (TACCA, 1978, p. 67).

Desde a escrita de Cervantes com Dom Quixote, e sucessi-
vamente nas narrativas de James Joyce, Virginia Woolf, Franz 
Kafka, Liev Tolstói, como também nas narrativas brasileiras de 
Machado de Assis, Clarisse Lispector, Graciliano Ramos e Gui-
marães Rosa, cada um a seu tempo, com suas singularidades, fo-
ram dosando as técnicas, modificando e intensificando os recur-
sos estilísticos e assim permitiram a renovação do gênero roma-
nesco e, neste ínterim, o romance ainda não revelou todas as suas 
possibilidades. Elucidando esta ideia:

[...] o romance é o único gênero por se constituir, e ainda 
inacabado. As forças criadoras dos gêneros agem sob os 
nossos olhos: o nascimento e a formação do gênero roma-
nesco realizam-se sob a plena luz da História. A ossatura 
do romance enquanto gênero ainda está longe de ser con-
solidada, e não podemos ainda prever todas as suas possi-
bilidades plásticas. (BAKHTIN, 1998, p. 397).

Este fragmento permite a ideia de que, o romance está se 
fazendo, construindo-se e que, como diz Bakhtin, não podemos 
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prever onde chegará. A capacidade do gênero de articular-se 
com outros gêneros, de absorvê-los o torna uma obra em cons-
tante movimento e transformação. Observa-se a procura cons-
tante de respostas do que somos e a diversidade das relações 
humanas nesse mundo, apesar de cada narrativa evidenciar um 
universo diferente e suas especificidades, sendo, entretanto, nas 
diferenças que se amplia e se enriquece o romance no tempo pre-
sente, conforme esclarece a citação:

[...] os seres vivos se reconhecem e dialogam, independen-
te de quão distintas sejam suas ocupações e seus desígnios 
vitais, as geografias, as circunstâncias em que se encon-
tram e as conjunturas históricas que lhe determinam o ho-
rizonte. [...] Nada, mais do que os bons romances, ensina 
a ver nas diferenças étnicas e culturais a riqueza do patri-
mônio humano e a valorizá-las como uma manifestação 
de sua múltipla criatividade. [...] é a da experiência vivida 
através das obras de ficção, o que somos e como somos, 
em nossa integridade humana, com os nossos atos e nos-
sos sonhos e os nossos fantasmas, a sós e na urdidura das 
relações que nos ligam aos outros [...] é feita a condição 
humana (LLOSA, 2009, p. 21-22).

Em Desonra, a coerência narrativa se faz de forma parti-
cular nessa dinâmica dos questionamentos do que somos e da 
enunciação dos sujeitos que representam em parte as diversida-
des inerentes ao ser humano em nosso tempo. Constata-se que 
Coetzee estabelece relação com a tradição, haja vista que a cada 
romance propõe uma perspectiva e um projeto de experiências 
diferentes, evidenciando universos distintos. 

Em relação a configuração da estética e diálogos com a tra-
dição, faz-se pertinente observar que em Dom Quixote, de Cer-
vantes, tem-se início a consciência da ação do “eu”. Em Anna  
Kariênina, de Tolstói, apresenta-se a personagem que faz uma es-
colha e responde por isso, aflora-se a mentira e as farsas de uma 
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sociedade, o momento sólido do romance realista. Em Memórias 
Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, também se dialoga 
com a tradição, no entanto, narra na inversão da estética, a vida 
se torna morte e a morte é a vida, para ser narrada. Diante desta 
reflexão, é importante destacar que cada artista contribui, a seu 
modo e a seu tempo, para a transformação do romance, e assim, 
enriquecendo este arcabouço narrativo que a cada dia mostra-se 
mais rico e complexo.

O narrador e as perspectivas por ele engendradas também 
se adaptaram e se modificaram. Pode-se inferir que as vozes, em 
Desonra, não têm tanta profundidade como em James Joyce e Vir-
ginia Woolf e são também distintas quanto ás questões sociais 
e culturais em que vivem as personagens de Graciliano Ramos. 
Entretanto, em Desonra, as perspectivas e vozes apresentam os 
lastros sociais desencontrados de uma sociedade atravessada pe-
la barbárie, em que as palavras e diálogos que se fazem no ro-
mance, modulados pelo narrador, não são suficientes para expri-
mir a complexidade dos dramas humanos.

Desse modo, as ações narradas são irredutíveis a explica-
ções fáceis, são densas e revelam as variedades das estruturas do 
romance em que nos múltiplos e complexos contrapontos refle-
tem a conflituosa condição existencial. As questões existenciais e 
a crise da impotência do ser humano são as mesmas e cada nar-
rativa acessa estas questões de um modo singular. Nestes ter-
mos, Coetzee (2000, p. 231):

“É, eu concordo, é humilhante. Mas talvez seja um bom 
ponto para começar de novo. Talvez seja isso que eu tenha 
de aprender a aceitar. Começar do nada. Com nada. Não 
com nada, mas... Com nada. Sem cartas, sem armas, sem 
propriedade, sem direitos, sem dignidade.”
“Feito um cachorro.”
“É, feito um cachorro.”
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Em um discurso articulado, Desonra expõe os complexos 
contrapontos vivenciados pelas personagens, as quais desper-
tam reflexões acerca da condição humana. Assim, por meio do 
narrador, as relações humanas na narrativa possibilitam os ques-
tionamentos e direcionam a reflexão do leitor, que transcende 
para além do enunciado. 

A narrativa conduz-nos a uma viagem, por meio de pala-
vras e seus sentidos, que se ampliam nos horizontes imaginários 
de cada um de nós, leitores e, a cada leitura de um novo roman-
ce, um novo mundo se ascende. Isso nos faz sentir, ainda que 
por uma fração de tempo, “mais ricos, mais complexos, mais fe-
lizes, mais lúcidos do que na rotina forçada da nossa vida real”  
(LLOSA, 2009, p. 26).

É assim que se apresenta o romance do nosso tempo, co-
mo uma estética que quer aprisionar a realidade, mas, ao lançar-
-se no horizonte imaginário, amplia-se para além do real, ou se-
ja, Coetzee, por meio da ficção, conduz-nos as reflexões e inter-
pretações, as quais manifestam-se numa linguagem ímpar nos 
diálogos com a tradição e nos laços atrelados entre a literatura 
e a história de seu tempo. Desse modo, Coetzee pela linguagem 
e pela fantasia, fornece material necessário para que o roman-
ce permaneça vivo, este que, por meio da leitura, faz-se existir, 
constituindo-se no meio social como uma partilha de experiên-
cias diversas, em que não só entretém, mas também proporciona 
conhecimento.

Em Desonra, a linha que separa o imaginário do real é tê-
nue, há um fio condutor que acompanha a narrativa pelo viés 
do protagonista, engendrando-se uma visão ideológica acerca 
da complexidade da existência humana, inferindo-se nesse sen-
tido a figura do narrador do tempo atual, que é conhecedor até 
dos pensamentos das personagens. Assim, permite-se emergir 
na narrativa as questões éticas e políticas de modo a torná-la 
singular. 
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Esta acepção suscita indagações acerca do comportamento 
do protagonista, esse que tem um caráter dúbio e refutável, mos-
tra-se cínico e irônico nas relações, renega regras de convivência 
social daquela sociedade, pois seus princípios de vida não fun-
cionam na África do Sul, os velhos conceitos trazidos pelo prota-
gonista divergem e não colaboram para as relações mais huma-
nizadas. Os princípios morais e éticos do protagonista, os quais 
são moldados pelo narrador, permitem a possibilidade de colo-
car a subjetividade e a expressão que ultrapassa o narrado. 

O narrador não tenciona somente expor a vida e os confli-
tos das personagens em uma sociedade em particular, mas fo-
mentar as reflexões e as discussões acerca da própria existência 
humana, em que o leitor se reconhece na história e o escritor, na 
ânsia de intervir, usa seu instrumento de trabalho, a escrita, a fim 
de aproximar e lançar possibilidades de pensar e compreender 
as relações humanas. Em Desonra desenha-se a imagem de vida 
que assusta, pois não é o outro que vemos, mas sim, um refle-
xo de si mesmo. Coetzee evidencia, por meio desse narrador do 
tempo atual, muito do que vivemos e presenciamos ao longo de 
séculos e, na medida que a ficção assente, faz-se presente o sen-
tir-se e o emocionar-se com as questões humanas de difícil com-
preensão no horizonte imaginário da ficção.
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Capítulo 7

LITERATURA E ARTES AFRO-BRASILEIRAS: 
REFLEXÕES SOBRE A PRODUÇÃO 

CULTURAL NEGRA NO BRASIL E SUA 
POSIÇÃO POLÍTICA

José Flávio da Paz1

1. INTRODUÇÃO

As expressões “literatura negra”, “literatura afro-brasilei-
ra”, apesar de bastante utilizadas no meio acadêmico, nem sem-
pre são suficientes para responder às questões propostas por 
pessoas cujas atividades estão relacionadas com a literatura, a 
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crítica, a educação. Quando discutimos os vários sentidos conti-
dos nessas expressões, utilizamos argumentos construídos a par-
tir da literatura produzida em outros lugares, geralmente Esta-
dos Unidos, Antilhas negras e África. 

Em relação, por exemplo, à chamada literatura negra afri-
cana, as pessoas quase nunca questionam a expressão, pois a 
consideram adequada, embora desconheçam as implicações que 
ela traz. 

No entanto, quando anunciamos a expressão “literatura 
negra” ou “literatura afro-brasileira” em referência à produ-
ção artístico-literária no Brasil, várias questões são suscitadas, 
e, para melhor compreensão dos sentidos dessa terminologia, 
é necessário que nos reportemos a certos acontecimentos rele-
vantes.

A expressão “literatura negra”, presente em antologias li-
terárias publicadas em vários países, está ligada a discussões no 
interior de movimentos que surgiram nos Estados Unidos e no 
Caribe, espalharam-se por outros espaços e incentivaram um ti-
po de literatura que assumia as questões relativas à identidade e 
às culturas dos povos africanos e afrodescendentes. Através do 
reconhecimento e revalorização da herança cultural africana e da 
cultura popular, a escrita literária é assumida e utilizada para ex-
pressar um novo modo de se conceber o mundo. 

Para muitos teóricos e escritores do Brasil, das Antilhas, 
do Caribe e dos Estados Unidos, a utilização do prefixo “afro” 
não consegue evitar os mesmos problemas já verificados no uso 
da expressão “literatura negra”. Segundo eles, tanto o termo 
“negro(a)” como a expressão “afro-brasileiro(a)” são utilizados 
para caracterizar uma particularidade artística e literária ou mes-
mo uma cultura em especial. 

Diante disso, tanto a denominação “negro(a)” como “afro- 
brasileiro(a)” são vistos como excludentes, porque particulari-
zam questões que deveriam ser discutidas levando-se em con-



123

sideração a cultura do povo de um modo geral e não apenas as 
suas particularidades. 

No caso do Brasil, por exemplo, se deveria levar em conta 
a cultura brasileira e não apenas a cultura negra.

Em oposição, outros teóricos reconhecem que a particulari-
zação é necessária, pois quando se adota o uso de termos abran-
gentes, os complexos conflitos de uma dada cultura ficam apa-
rentemente nivelados e acabam sendo minimizados.

Diante dessa perspectiva, o uso da expressão “literatura 
brasileira” para designar todas as formas literárias produzidas 
no Brasil não conseguiria responder à questão: por que grande 
parte dos escritores negros ou afrodescendentes não é conhecida 
dos leitores e os seus textos não fazem parte da rotina escolar?

Neste sentido, deve-se destacar que o poder de escolha es-
tá nas mãos de grupos sociais privilegiados e/ou especialistas – 
os críticos, os gestores, os políticos etc. São eles que acabam por 
decidir que autores devem ser lidos e que textos devem fazer 
parte dos programas escolares de literatura. Por isso, é impor-
tante aprofundar um pouco mais a discussão sobre a dificuldade 
de nomeação da arte e da literatura produzida por autores não 
“eleitos” pelos sujeitos aqui citados.

É salutar destacar ainda, que mesmo entre os escritores, com-
positores, cantores, poetas e outros artistas que se assumem como 
negros, alguns deles muito sensíveis à exclusão dos descendentes 
de escravos na sociedade brasileira, existe resistência quanto ao 
uso de expressões como “escritor negro”, “literatura negra” ou “li-
teratura afro-brasileira” etc. Para eles, essas expressões particula-
rizadas acabam por rotular e aprisionar a sua produção literária.

Por sua vez, outros, ao contrário, consideram que essas ex-
pressões permitem destacar sentidos ocultados pela generaliza-
ção do termo “literatura” e outras artes. E tais sentidos dizem 
respeito aos valores de um segmento social que luta contra a ex-
clusão imposta pela sociedade.
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Essas discussões são importantes para que possamos com-
preender os mecanismos de exclusão legitimados pela socieda-
de, pois, quando nos referimos à literatura ou outras artes brasi-
leiras, não precisamos usar a expressão “literatura branca”, “mú-
sica branca”, “poesia branca” e outras adjetivações do tipo po-
rém, é fácil perceber que, entre os textos consagrados pelo “câ-
none literário”, o autor e autora negra aparecem muito pouco, e, 
quando aparecem, são quase sempre caracterizados pelos modos 
inferiorizastes como a sociedade os percebe. 

Logo, os escritores de pele negra, mestiços ou aqueles que, 
deliberadamente, assumem as tradições africanas em suas obras, 
são sempre minoria na tradição literária do país. 

As expressões “literatura negra”, “poesia negra”, “música 
negra”, “artes negras” e “cultura negra” circularam com maior 
intensidade na nossa sociedade a partir do momento em que ti-
vemos de enfrentar a questão da nossa identidade cultural. 

Acrescenta-se também, o fato de assumirmos as contradi-
ções acirradas pelo fato de o Brasil não querer se ver como “um 
País de uma cultura mestiça e variada” por intervenções cultu-
rais inumeráveis, uma verdadeira ausência prática e vivencial de 
“uma democracia racial”. 

Quando as contradições afloraram de forma mais cons-
tante, os preconceitos contra os descendentes de africanos tor-
naram-se mais evidentes, embora tais preconceitos quase nun-
ca sejam realmente contestados, sendo até assumidos como não 
ofensivos.

2. O CENÁRIO ATUAL E AS TRANSFORMAÇÕES 
POSSÍVEIS

O homem vive em constante transformação cultural e his-
tórica devido ao modo de vida da sociedade em que estamos in-
seridos. O autoconhecimento envolve o domínio da afetividade 



125

a partir da sua conscientização, pois muitas vezes a falta de per-
cepção e sensibilidade bloqueia o pensamento e ação deixando- 
nos incapazes de entender o outro em sua singularidade, olhan-
do por este viés é perceptível que o estudo da história e da cultu-
ra africana, afro-brasileira e seus descendentes tem refletido em 
muito no movimento negro, que com toda sua luta, busca sem-
pre modos e ações que possam fazer valer os direitos que estão 
previstos em leis e constituições.

Podemos compreender como ações afirmativas todo ins-
trumento que fomenta a equidade social proporcionadas aos in-
divíduos sem exceção, direitos igualitários bem como a proteção 
legal desses direitos. Falar sobre “literatura negra”, “cultura ne-
gra”, “música negra” e outras que carreguem esta adjetivação é 
também falar sobre a condição social do afrodescendente dentro 
da sociedade brasileira. 

Pode-se traçar um paralelo entre a forma como o negro era 
mostrado na história e na literatura brasileira desde os primór-
dios e a maneira como essa figuração foi se transformando, na 
medida em que os movimentos pela igualdade étnico-racial e so-
cial foram se fortalecendo e o afrodescendente pôde assumir a 
narração de sua própria história. 

Frente aos estudos realizados e as trocas de leitura sobre o 
assunto, percebeu-se que a África é um continente produtor de 
muitas riquezas artístico-culturais, extensa e variadas, com des-
taque para a oralidade em geral e, particularmente, a música, a 
pintura, artes, literatura dentre outros, sendo representada por 
numeráveis etnias, grupos tribais cada um com sua cultura, dife-
renciadas dentre elas, a religião que é um dos maiores destaques. 
E no Brasil, isto se refletiu de maneira exponencial, quando iden-
tificamos a entrada desses povos no território brasileiro, trazido 
pela Coroa Lusitana, a partir de 1539.

No intuito de que haja uma maior e melhor propagação é 
que em muito se procura mostrar o processo de construção e re-
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construção da imagem do negro na literatura brasileira, constan-
temente retratado como servil e digno de pena, “necessitado” de 
outra voz que fale por ele, e que a partir da ascensão dos movi-
mentos negros no Brasil, passa a ter sua própria voz. 

Obviamente, não se podem ignorar autores, que certamen-
te confirmam que desde o século XVIII já existia uma literatura 
que soasse a vez desse grupo étnico, conforme afirma Eduardo 
de Assis Duarte (2004 p. 1): “não só existe como se faz presente 
nos tempos e espaços históricos de nossa constituição enquanto 
povo; não só existe como é múltipla e diversa”. 

Todavia, somente, a partir da década de 50, inspirada pe-
los movimentos negros dos Estados Unidos e da França, a “lite-
ratura negra” no Brasil passa a ter maior visibilidade na socieda-
de, sendo usada também como instrumento de denúncia contra 
o desrespeito aos direitos sociais dos afro descendentes. A humi-
lhação e a depreciação da cultura de um povo sempre foi o ins-
trumento mais eficiente de dominação de um povo, muito mais 
que a violência, que não raro acaba por instigar o oprimido à re-
sistência. No Brasil esse recurso foi amplamente utilizado.

A ridicularização das características físicas, sociais e inte-
lectuais dos escravos negros servia para demonstrar uma supos-
ta inferioridade do negro em relação ao branco, justificando as-
sim a escravidão. Os longos anos de escravidão e as muitas tenta-
tivas de apagamento da cultura africana em território brasileiro 
não conseguiram destrui-la, pois como toda manifestação cultu-
ral, especialmente aquelas cujas bases de transmissão são orais, 
passou por vários processos de ressignificação, mesclou-se a ou-
tras influências culturais, resistiu, transformou-se, sobreviveu. 
Ainda que essas estratégias de dominação tenham deixado gra-
ves sequelas nas relações sociais do País, que ainda na atualida-
de são enormemente visíveis nas várias formas de preconceito. 

Não deveria, mas frequentemente, o negro é retratado co-
mo incapaz, pobre, feio, ou quando considerado belo, tem forte 
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apelo sexual. São casos constantes na literatura, na música e nos 
diversos filmes surgidos nos séculos XIX e XX, onde a figura da 
mulata ou mulato é usada como objeto sexual, a saber, apenas 
como ilustração:

Na literatura encontramos o “Bom-Crioulo”, romance de 
Adolfo Caminha publicado em 1895, também considerado como 
um dos primeiros romances homoeróticos da história da litera-
tura ocidental e tem “Amaro” como o personagem principal. Ele 
é um escravo foragido em busca do seu reconhecimento e inde-
pendência frente as adversidades que o destino lhe impôs. Será 
identificado como o “Bom Crioulo” pelos feitos que a trama lhe 
submete. “Aleixo”, um adolescente louro e de olhos azuis, será o 
personagem por quem Amaro se apaixona.

Amaro é descrito como um ex-escravo, extremamente for-
te, grande e com força sobre-humana, habilidoso, valente e apa-
renta uns tinta anos de idade, enquanto, Aleixo, aproxima-se dos 
quinze anos idade, de pele clara, lábios rosados, olhos azuis e um 
semblante cativante que trairá Amaro com a ex-prostituta, a Do-
na Carolina, de 38 anos de idade, dona da pensão onde Amaro e 
Aleixo se hospedam.

O resultado dessa narrativa é o fim trágico de Amaro e 
Aleixo, o amor impossível por questões de gênero e, possivel-
mente de cor e o sentimento de rejeição de Amaro são marcas 
que nos chamam a atenção.

Na música, a marcha carnavalesca, “O teu cabelo não ne-
ga”, que teve como título original “Mulata”, composta pelos ir-
mãos pernambucanos, João e Raul Valença, em 1929 e lançada 
no carnaval de 1932, pelo cantor popular carioca, Lamartine Ba-
bo. Embora seja um dos maiores sucessos da história do carnaval 
brasileiro, também é objeto de controvérsias autorais e de incita-
ção ao preconceito étnico-racial em tempos de iniciativas politi-
camente correto e combate ao racismo.
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O Teu Cabelo Não Nega

O teu cabelo não nega, mulata
Porque és mulata na cor
Mas como a cor não pega, mulata
Mulata, eu quero o teu amor

O teu cabelo não nega, mulata
Porque és mulata na cor
Mas como a cor não pega, mulata
Mulata, eu quero o teu amor

Tens um sabor bem do Brasil
Tens a alma cor de anil
Mulata, mulatinha, meu amor
Fui nomeado teu tenente interventor

O teu cabelo não nega, mulata
Porque és mulata na cor
Mas como a cor não pega, mulata
Mulata, eu quero o teu amor

Quem te inventou, meu pancadão
Teve uma consagração
A lua te invejando faz careta
Porque, mulata, tu não és deste planeta

Quando, meu bem, vieste à Terra
Portugal declarou guerra
A concorrência, então, foi colossal
Vasco da Gama contra o batalhão naval
(Lamartine Babo e Irmãos Valença, 1932).

O que se quer é o amor da mulata, mas não a sua cor, e po-
demos apreender que a sua cor também não pode ser passada 
aos seus descendentes, o que a reafirma apenas como objeto de 
prazer, mas não de união.
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No cinema, os títulos desses filmes não deixam dúvidas 
quanto à sua conotação de humilhação à mulher, como vemos 
em filmes como “Uma mulata para todos”, lançado em 1976, no 
Rio de Janeiro, de gênero cômico-erótico, produzido por Roberto 
Machado Produção Cinematográfica e dirigido por Ênio Coim-
bra, onde a personagem

Rosa abandona a cidadezinha em que mora para tentar 
vida nova no Rio. Trabalhando como manicure, é explo-
rada pelo trapaceiro Juca e o contraventor Arlindão, que 
a empregam como vedete numa boate. Arlindo, disputan-
do-a com Juca, embebeda-se e oferece Rosa à plateia. Juca 
o agride e salva a moça, que, embora conservando a inge-
nuidade trazida do interior, consegue escapar dos malan-
dros cariocas”. (Guia de Filmes, 58 In: AB/FIBRA, 2020).

Outra referência é “A mulata que queria pecar”, comédia, 
lançada em 1977, na cidade de Palmeiras de Goiás-GO, uma pro-
dução de Di Mello Distribuidora e Produtora de Filmes, produ-
ção de Victor di Mello e Amilton de Freitas e direção de Nelson 
do Carmo Soares. O enredo envolve:

Três casais se encontram em situações diferentes: Bibi e Jo-
nas dão entrada num processo de desquite, por incompa-
tibilidade de gênios; Renato e Márcia levam a vida como 
podem, adiando o inevitável desfecho de uma separação; 
Serginho e a noiva estão apaixonados e se preparam para 
o casamento. Seis meses depois, Serginho convida os ami-
gos Jonas e Renato para sua despedida de solteiro. Após 
as comemorações, os três amigos se dirigem à casa de  
Bibi, a fim de apanharem as malas de Jonas, já desquitado. 
Mas Bibi comemora seu desquite com uma grande festa e 
Serginho e Renato acabam entrando na orgia. Jonas, que 
ainda ama Bibi, consegue tirá-la da festa para se reconci-
liarem poeticamente, de madrugada, na praia. A polícia 
acaba com a festa e prende todos os participantes. Sergi-
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nho desiste do casamento e Renato e Márcia se separam, 
sob os aplausos histéricos da sogra”. (ALSN/DFB-LM. In: 
AB/FIBRA, 2020).

Somente após a década de 70, ou seja, quando o movimen-
to negro já havia se fortalecido no Brasil, uma atriz negra inter-
preta uma personagem não mais sexual, mas sensual e poderosa, 
com Zezé Motta no papel de “Chica da Silva”, no filme de mes-
mo nome. 

As próprias heroínas de Jorge Amado, que em um primei-
ro momento parecem ser exaltadas como mulheres fortes e vo-
luntariosas, sob uma observação mais atenta revelam-se também 
objetos de luxúria, mulheres noturnas feitas para o prazer, po-
rém estéreis e que nunca são retratadas com filhos ou família.

Reconhece-se que, há bem pouco tempo, tanto na literatu-
ra, na poesia, na música, na televisão, no cinema e na mídia em 
geral, as imagens de negro e de negrura eram sempre modeladas 
através de vários preconceitos e estereótipos negativos. 

Muitos desses preconceitos e estereótipos contra negros e 
mestiços ainda circulam em nossa sociedade, sendo mascarados 
ou camuflados. E, de alguma forma, eles incorporam-se à violên-
cia explícita contra a população de afrodescendentes, pelo uso de 
termos pejorativos, de brincadeiras usadas aparentemente sem 
maldade ou da rejeição explícita a traços do corpo negro. 

Essas várias formas de violência demonstram o quanto é 
difícil para a cultura brasileira lidar de maneira menos proble-
mática com a cor de sua população mais pobre, muito diferen-
te da camada social mais rica, que é predominantemente “não 
negra”. 

Não podemos esquecer da mulher negra idosa, que no  
“Sítio do Pica-pau Amarelo”, de Monteiro Lobato surge como o 
estereótipo do atraso, da velha negra ignorante, que acredita nas 
lendas de sacis e lobisomens e é vencida pela sapiência da sere-
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na Dona Benta, detentora do conhecimento empírico, das ciên-
cias exatas, que encanta os netos com suas estórias. À Tia Nastá-
cia resta o território da cozinha, onde ela prepara os quitutes que 
deleitam os jovens sinhozinhos, único local onde é considerada 
realmente boa no que faz. 

Além do escravo melancólico, encontramos também um 
outro tipo de poesia, em que o escravo é retratado como sa-
tisfeito com sua vida em razão de ter algumas “regalias”.  
Um exemplo desta condição é o poema “A mucama”, do li-
vro “Flores Silvestres”, de Francisco Leite Bittencourt Sampaio 
(1860, p. 141-148):

Eu gosto bem desta vida,
Por que não hei de gostar?
A minha branca querida
Não hei de nunca deixar.
Eu gosto bem desta vida,
Por que não hei de gostar?
É sinhô-moço! Que agrado!
É sinhô como não há!
Fiz-me sempre: “Tem cuidado!
Não contes nada à sinhá!
Já nem tenho mais saudade
Da minha terra gentil!
Sou escrava da amizade,
Quero morrer no Brasil.

No entanto é importante relembrar que, a despeito do que 
se tentou incutir na memória do povo, o negro brasileiro nunca 
aceitou passivamente a situação de desrespeito e violência a que 
foi submetido. Uma vez que, as revoltas que quase sempre a His-
tória relegou ao esquecimento, como a do Malês, a formação de 
quilombos, e os movimentos sociais em uma história mais recen-
te. A própria perpetuação da cultura e da religião africanas já é 
exemplo incontestável dessa resistência. 
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3. MÚSICA, DANÇA, TEATRO E OUTRAS ARTES 
LITERÁRIAS E SONORO-VISUAIS

Durante o processo da abolição da escravatura, muitas tra-
gédias foram escondidas para que fossem esquecidas por quem 
teve membros de suas famílias surrados e mortos. 

A não aceitação do modo de vida dos negros escravos re-
cém-chegados ao Brasil era motivo para violências de todas as 
formas. Homens, mulheres, idosos e crianças eram submetidos 
a castigos físicos, jejuns e perseguições desumanas, fazendo com 
que se tornassem fortes, capazes de suportar muito mais do que 
podiam imaginar. 

Após a abolição da escravatura, ato realizado sem a menor 
condição para os negros, pois foram libertos e jogados nas ruas 
sem a mínima condição para conseguirem sua subsistência, al-
guns foram obrigados a retornar a trabalhar para seus patrões e 
os outros tiveram que se virar, aprendendo profissões que não 
eram bem vistas pelos brancos e que diante disso passaram a ser 
consideradas de menor importância. 

Ainda assim, homens e mulheres negras foram se inseri-
dos em todos os espaços possíveis e imagináveis:

[...] aguadeiro, alfaiate, calafate, campeiro, cangueiro, car-
teiro, carniceiro, carpinteiro, carreteiro, chapeleiro, char-
queador, confeiteiro, copeiro, costureiro, cozinheiro, des-
penseiro, engomador, ferreiro, jornaleiro, lavadeira, lei-
teiro, marceneiro, marítimo, padeiro, pedreiro, pescador, 
pintor, quitandeiro, roceiro, sapateiro, tamanqueiro, tintu-
reiro, torneiro, capataz, capitão do mato, serviços relacio-
nados a livreiros, a possuidores de bibliotecas ou a senho-
res de engenho incentivadores de certa espécie de artistas”. 
(OLIVEIRA, 2006, p. 45).

Como se pode perceber há inúmeras profissões relaciona-
das às artes, mas pouco valorizadas na época. Vários escritores e 
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poetas eram descendentes de africanos, mas preferiram esconder 
suas origens com o intuito de não serem excluídos das confra-
rias, visto que existia muito preconceito racial naquela época. Lo-
go, era mais viável se calar a enfrentar seus algozes, mas muitos 
não aceitaram tais condições e se assumiram como negros, mos-
trando a sua arte, mesmo com a possibilidade de retaliações por 
parte de brancos, mostrando a força e luta desse povo guerreiro.

O grande mestre da literatura brasileira, Machado de As-
sis, considerado um dos mais célebres escritores mundiais era 
descendente de africanos e mostrou que suas origens só lhe trou-
xeram bons requisitos para abrilhantar suas histórias. Ele é um 
caso típico de brasileiros que por muito tempo não foi conside-
rado negro, pois um negro não teria a genialidade apresentada 
por ele.

Outros célebres escritores brasileiros também eram negros 
e nem por isso deixaram de se tornar clássicos: Cruz e Sousa e Li-
ma Barreto são exemplos de gênios das letras que souberam tão 
bem escrever sobre o seu povo e, em muitos casos, pedirem justi-
ça para eles. Aos que não se apresentavam como negros era pre-
ciso muitos artifícios para driblar o preconceito e muita coragem 
para se assumir como artista negro:

No século XIX, como vimos, mesmo já morando e traba-
lhando, como escravo ou livre, o negro não era visto e tra-
tado como um brasileiro, ainda era visto como um estra-
nho ou perigoso. O homem negro precisou de muita força 
para viver longe de seus irmãos e familiares. Mesmo as-
sim, homens e mulheres negros, escravos, ex-escravos ou 
livres conseguiram contar histórias, cantar versos, escritos 
ou orais. (OLIVEIRA, 2006, p. 52);

Essa necessidade de embranquecimento da raça negra, pa-
ra que a mesma seja aceita acontece ainda nos dias atuais, em 
pleno século XXI.
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Um caso recente foi a peça de teatro em homenagem a 
grande cantora de samba Ivone Lara que selecionou uma cantora 
para representá-la no palco, mas ela não tinha o tom de pele nem 
próximo ao da estrela, sendo preciso uma grande campanha nas 
redes sociais para que preservassem a alma da cantora. O apelo 
foi atendido e uma cantora e atriz, parecida com a homenageada 
foi escalada e está brilhando nos palcos homenageando a grande 
dama dos sambas de rodas do Brasil.

É importante ressaltar a força da união desse grupo étnico-
-racial que sempre se fez representar em suas canções, histórias, 
cantigas e tradições orais. Mesmo com pouca representativida-
de nas mídias ou em guetos eles souberam se exaltar, principal-
mente em grandes músicas que representam suas origens, como 
a letra da música do cantor e compositor Nenéo, “Meu ébano”, 
que foi tão bem interpretada pela maior intérprete de samba da 
atualidade, Alcione:

Meu Ébano

É!
Você um negão
De tirar o chapéu
Não posso dar mole
Senão você créu!
Me ganha na manha e baubau
Leva meu coração...

É!
Você é um ébano
Lábios de mel
Um príncipe negro
Feito a pincel
É só melanina
Cheirando à paixão...
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É!
Será que eu caí
Na sua rede
Ainda não sei!
Sei não!
Mas tô achando
Que já dancei!
Na tentação da sua cor...

Pois é!
Me pego toda hora
Querendo te ver
Olhando pras estrelas
Pensando em você
Negão, eu tô com medo
Que isso seja amor...

Moleque levado
Sabor de pecado
Menino danado
Fiquei balançada
Confesso
Quase perco a fala
Com seu jeito
De me cortejar
Que nem mestre-sala...

Meu preto retinto
Malandro distinto
Será que é instinto
Mas quando te vejo
Enfeito meu beijo
Retoco o batom
A sensualidade
Da raça é um dom
É você, meu ébano
É tudo de bom!...

(repetir a letra)
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Moleque levado
Sabor de pecado
Menino danado
Fiquei balançada
Confesso
Quase perco a fala
Com seu jeito
De me cortejar
Que nem mestre-sala...

Meu preto retinto
Malandro distinto
Será que é instinto
Mas quando te vejo
Enfeito meu beijo
Retoco o batom
A sensualidade
Da raça é um dom
É você, meu ébano
É tudo de bom!...

Importante salientar a importância e influência dos ele-
mentos culturais trazidos pelos africanos e que, aos poucos fo-
ram incorporados ao nosso cotidiano. Como se esquecer da cria-
tividade deles ao relacionarem seus deuses aos santos da igreja 
católica para poderem continuar seguindo sua religião, bem co-
mo a capoeira, que em forma de dança podiam se defender das 
agruras que sofriam. E ainda, a culinária em suas iguarias deli-
ciosas que são tão representativas no Brasil.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, podemos concluir que os africanos fo-
ram de extrema importância para a formação do povo brasileiro 
e, a partir deles, constituem-se novas formas artísticas e socio-
culturais associadas à nação brasileira. Impossível de não se re-



137

gistrar, os sambas de roda, maculelês e afoxés, cantigas de rodas 
que atravessaram o oceano e junto com eles trouxeram a história 
desses povos guerreiros que resistiram e ainda lutam para ser re-
presentado e ouvido.

Precisamos reconhecer que na contemporaneidade ainda 
há muito preconceito e ele só acabará quando a população e os 
governantes derem vez e voz a todos os povos e suas culturas, 
sem distinção da cor da pele, origem, religião, gênero e orienta-
ção sexual ou classe socioeconômica, mas pela qualidade e com-
prometimento de cada um em prol do avanço coletivo. Nisto se 
constitui uma grande nação, visto que a democracia é oriunda 
do respeito as diferenças e não nos faz calar, enquanto a ditadu-
ra é um processo contrário, o qual nenhum de nós merece viver.

Quantos talentos musicais, atores/atrizes, poetas, escrito-
res/escritoras, enfim, artistas estão escondidos nesse rincão bra-
sileiro? Até quando se mostrará apenas a pele branca como a vi-
toriosa e suprem? Não seríamos todos seres humanos? 

Os negros e as negras podem e devem chegar onde quise-
rem, mas para isso é preciso que gerem oportunidades. Talentos 
possuem, faltam chances para se tornarem visíveis. 

Desse modo, a literatura, a poesia, o cinema, as mídias etc., 
independente da sua adjetivação, são meios importantíssimos 
para a conquista definitiva do respeito de uma sociedade que, 
por não admitir ser preconceituosa, atrasa ainda mais o longo 
processo de igualdade de direitos. 
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Capítulo 8

A FORMAÇÃO DAS PROFESSORAS QUE 
ENSINAM MATEMÁTICA

Jusiany Pereira da Cunha dos Santos1

Elizabeth A. L. de Moraes Martines2

1. INTRODUÇÃO

O contexto das pesquisas sobre a formação de professo-
res, sua identidade e profissionalização ganhou maior notorie-
dade a partir dos anos de 1990, e muitas questões ainda estão 
em aberto, demandando um olhar mais atento dos pesquisado-
res, desde a educação básica até as licenciaturas ofertadas pelas 
instituições de ensino superior, ao acenderem a discussão sobre 
a necessidade de se reconhecer o papel do saber docente adqui-
rido com a experiência do professor nos contextos da prática 
profissional.

Nessa pesquisa, almeja-se resgatar as experiências que 
marcaram o processo de formação inicial e a prática pedagógica 

1 Cursando Doutorado pela Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática - REAMEC. Progra-
ma de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, Polo UEA, Manaus/AM Turma 2019. 
Pesquisadora no Grupo de Pesquisa em Formação de Professores e Ensino de Ciências.

2 Professora Associada III da Universidade Federal de Rondônia - UNIR. Lidera o Grupo de pesquisa La-
boratório de Ensino de Ciências (EDUCIENCIA). Professora no Programa de Doutorado: Rede Amazônica 
de Educação em Ciências e Matemática - REAMEC.
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das professoras de matemática, dando especial atenção para as 
questões voltadas sobre a escolha da docência para a disciplina 
de matemática, analisando a trajetória acadêmica e profissional 
de cada docente que foi entrevistada. 

As questões que nortearam essa pesquisa foram: O que le-
vou as professoras a escolha da profissão para o ensino de mate-
mática? Como aconteceu a identificação com o curso? Houve al-
guma dificuldade para exercer a docência nesta área?

Trouxemos como objetivo geral analisar as narrativas de 
professoras de matemática sobre a escolha da profissão. Quanto 
aos objetivos específicos foram: identificar o que as levou à esco-
lha da profissão, descobrir como aconteceu a identificação com 
o curso; refletir sobre a discriminação de gênero no exercício da 
prática de professoras de matemática.

O artigo está organizado em cinco seções: Introdução, re-
ferencial teórico, Método, Análise e discussão dos dados e Con-
siderações Finais.

2. FORMAÇÃO DAS PROFESSORAS DE MATEMÁTICA

Para compreendermos melhor sobre a formação das pro-
fessoras de matemática que colaboraram com esta pesquisa e 
questões acerca da reforma educacional brasileira, precisamos 
conhecer o que se passou nas últimas décadas. A esse respeito, 
Nóvoa (2009), Tardif e Lessard (2014) apontam os olhares para 
os problemas da educação que estão se modificando nos últimos 
quarenta anos no ocidente: os anos de 1970 foi o tempo da racio-
nalização do ensino, uma inquietação com os objetivos no esfor-
ço para predizer e controlar; em seguida, a partir dos anos 1980, 
surgem as reformas educacionais, na estrutura dos sistemas es-
colares, preocupada com o currículo; já nos anos 1990 iniciou-se 
a preocupação com o funcionamento da escola e a formação dos 
profissionais da educação. 



141

No Brasil, tivemos também a LDB através da aprovação da 
Lei 9394/1996 respaldando que os cursos de formação de profes-
sores para atuarem na educação básica são de competência de 
instituições de nível superior. Admite-se atualmente que o pro-
cesso de formação inicial de professores é um processo bastante 
complexo, pois decorre de questões de ordem política, social e 
econômica demandando discussões, reflexões e ações no âmbi-
to escolar. 

Para que a formação de professores contemple a legitimi-
dade dos saberes e habilidades necessárias, os estudos devem ser 
baseados no sujeito, permeados pelos processos educativos no 
fazer pedagógico e que considerem experiências de vida para o 
exercício da docência. 

Pois bem, ao revisar as investigações concernentes aos pro-
gramas de pós-graduação através das dissertações e teses defen-
didas dos anos de 1990 até os anos 2000, André (2009) realizou 
levantamento do “estado do conhecimento” na área, o qual reve-
lou as temáticas e metodologias priorizadas pelos pesquisadores 
e registrou as fragilidades nos aspectos teóricos e metodológicos; 
identificou as redundâncias, os modismos e, ainda, contribuiu 
para aumentar a credibilidade dos status científico. 

O tema identidade e profissionalização docente foi o que 
reuniu o maior percentual de trabalhos: 41% de um total de 481 
pesquisas. Esse levantamento nos permite examinar que a iden-
tidade e profissionalização docente são temas que começaram a 
ser mais debatidos a partir dos anos 1990. 

Nesse sentido, ao abordar a constituição da identidade do-
cente durante a formação inicial de professores, Freire (1996) 
aponta ser essa uma etapa importante na construção dessa iden-
tidade profissional, uma vez que, refletindo os conhecimentos 
necessários ao fazer docente, desacomodam e produzem funda-
mentação para sua prática pedagógica. 
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Tardif e Lessard (2014, p. 16) apontam que ao certificar “o 
saber dos professores parece estar assentado em transações cons-
tantes entre o que eles são (incluindo as emoções, a cognição, as 
expectativas, a história pessoal deles, etc.) e o que fazem”.

A profissão docente passou por algumas reformas que es-
tão presentes nos estudos de Oliveira (2017), assinalando que 
tentaram simplificar e até inserir reformas técnicas, controlar su-
as ações e modificar sua identidade. 

Verifica-se nos dias atuais que há necessidade de políticas 
públicas que contemplem não apenas a formação inicial e conti-
nuada, mas também que seja pensado nas condições de trabalho, 
de salários e carreira, o que Freitas (2007) descreve que fazem 
parte do ideário dos educadores.

Quanto à identidade dos docentes, Silva e Chakur (2009, 
p. 224) descrevem que o sujeito se auto identifica, encontrando 
apoio no grupo ao qual ele pertence, o que, por sua vez, possibi-
lita situá-lo em um sistema de relações. Sendo assim, assumimos 
identidades diversas de acordo com as realidades que partilha-
mos, os ambientes que fazemos parte como na família, no traba-
lho, em momentos de lazer, no envolvimento social ou em comu-
nidades que nos possibilitam ser e estar.

Entendemos identidade profissional docente como um 
processo contínuo, subjetivo, que obedece às trajetórias 
individuais e sociais, que tem como possibilidade a cons-
trução/desconstrução/reconstrução, atribuindo sentido ao 
trabalho e centrado na imagem e autoimagem social que 
se tem da profissão e também legitimado a partir da rela-
ção de pertencimento a uma determinada profissão, no ca-
so, o Magistério.

A respeito da prática docente e as identidades que se 
constroem, Garcia (2010, p. 15) trouxe a discussão acerca do co-
nhecimento da prática e na prática, que sua trajetória indivi-
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dual e social lhe permite assumir e construir suas identidades, 
sendo que, para a melhor compreensão dessa profissão, deve- 
se convencionar que as identidades docentes são construídas 
de forma heterogênea, ora de forma individual, ora de manei-
ra coletiva.

O conhecimento na prática, que coloca a ênfase da pesqui-
sa sobre o ato de aprender a ensinar, tem consistido princi-
palmente na busca do conhecimento na ação. Considerou-
-se que aquilo que os professores conhecem está implícito 
na prática, na reflexão sobre a prática, na indagação práti-
ca e na narrativa dessa prática. Uma suposição dessa ten-
dência é de que o ensino é uma atividade incerta e espon-
tânea, contextualizada e construída em resposta às parti-
cularidades da vida diária nas escolas e nas classes. O co-
nhecimento está situado na ação, nas decisões e nos juízos 
feitos pelos professores. 

O conhecimento adquirido na prática permite aos docen-
tes, de acordo com Garcia (2010), a oportunidade de refletirem 
acerca de suas ações e ao refletirem têm a possibilidade de modi-
ficarem o que fazem.

3. A PESQUISA E O MÉTODO

O método utilizado no presente trabalho está pautado 
na abordagem qualitativa, que contou com a colaboração de 
cinco professoras, a saber: 02 lecionam a disciplina de mate-
mática em escolas municipais, 02, em escolas estaduais e 01 
professora, que é formadora, leciona em uma instituição de 
ensino superior, todas morando em Humaitá/AM, na ocasião 
da entrevista.

Minayo (2012) aponta que, nesse tipo de pesquisa, existe 
relação com o universo dos significados, dos motivos, das as-
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pirações, das crenças dos valores e das atitudes. Nessa aborda-
gem, os pesquisadores atuam como principal instrumento, e o 
ambiente natural, sua fonte de dados, ou seja, os pesquisadores 
mantêm contato direto com o ambiente, e a situação que está sen-
do objeto de estudo, que por sua vez a partir do contato com a 
situação estudada, vai rever e aprimorar o problema da pesqui-
sa inicial.

Para esta pesquisa fizemos a divisão em quatro etapas. Fi-
zemos uma revisão bibliográfica, com textos, leis, documentos e 
estudos sobre as professoras de matemática, na intenção de en-
tender melhor sobre o que nos propomos a investigar.

A entrevista semiestruturada foi realizada com as profes-
soras que se dispuseram a participar desta pesquisa após lerem o 
termo de consentimento livre e esclarecido, para que a pesquisa-
dora tivesse capturas de vista das professoras sobre as suas práti-
cas, sua trajetória profissional e por quais motivos decidiram que 
atuariam na área de exatas.

A análise dessas entrevistas foi feita buscando-se o signifi-
cado e o sentido que as elas atribuem à sua profissão e às dificul-
dades encontradas durante a formação e a prática docente, pelo 
fato de serem mulheres atuando em uma área que foi considera-
da por décadas como masculina.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Participaram desta pesquisa 05 professoras. Dessas, 01 que 
atua em uma IES que utilizaremos a sigla PF para essa professo-
ra formadora, 02 professoras egressas que atuam em escolas mu-
nicipais – EM com as séries iniciais do ensino fundamental e 02 
professoras egressas que atuam em escolas estaduais com as sé-
ries finais do ensino fundamental. Conforme segue na Tabela 1 
a seguir: 
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Tabela 1. Sujeitos da Pesquisa

Professora Formação
Tempo de
atuação

Local de
trabalho

Idade

PF1 Doutora em Geofísica 21 anos IES 47 anos

PE1
Licenciatura em Normal Superior e 

Licenciatura em Matemática
17 anos EM 42 anos

PE2 Licenciatura em Matemática 14 anos EM 35 anos
PE3 Licenciatura em Matemática 06 anos EE 40 anos

PE4
Licenciatura em Ciências: 

Matemática e Física, Cursando Mestrado 
em Ensino de Ciências

04 anos EE 30 anos

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2019).

O tempo de atuação das professoras varia entre 04 a 21 
anos, predominando as que possuem mais de dez anos de expe-
riência na educação. Quanto à idade, percebemos que se encon-
tram entre 30 a 47 anos, a PE4 é a mais nova e com menor tempo 
de experiência em sala de aula. 

A PF estudou no interior, em Parintins/AM (1992-1998). De 
acordo com ela, foi a primeira turma de Licenciatura em Física 
ofertada por uma instituição de ensino superior, a PE4 é a única 
que estudou na IES que a PF trabalha. Enquanto que a PE1, PE2 e 
PE3 estudaram em outra instituição, sendo, portanto, elas egres-
sas da mesma turma 2006-2010.

Outra informação pertinente, é que as professoras do mu-
nicípio terminaram a graduação em 2010, e que já lecionavam, o 
que nos mostra que elas tiveram de cursar a graduação para per-
manecerem na docência, respeitando o que preconiza a Lei de 
Diretrizes de Bases da Educação Nacional - LDBEN.

Conforme a LDBEN nº 9394/1996 no artigo 62, a respeito 
da formação docente, para atuar na educação básica, indica qual 
é a formação mínima necessária, o que cabe à União, bem como 
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os mecanismos para subsidiar a devida formação dos profissio-
nais da educação: 

A formação de docentes para atuar na educação básica  
far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de 
graduação plena, em universidades e institutos superio-
res de educação, admitida, como formação mínima para o 
exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) 
primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em ní-
vel médio na modalidade normal.

§ 1º. A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municí-
pios, em regime de colaboração, deverão promover a for-
mação inicial, a continuada e a capacitação dos profissio-
nais de magistério.

§ 2º. A formação continuada e a capacitação dos profissio-
nais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias 
de educação a distância

§ 3º. A formação inicial de profissionais de magistério da-
rá preferência ao ensino presencial, subsidiariamente fa-
zendo uso de recursos e tecnologias de educação a dis-
tância.

§ 4º. A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municí-
pios adotarão mecanismos facilitadores de acesso e per-
manência em cursos de formação de docentes em nível 
superior para atuar na educação básica pública. (BRASIL, 
1996, p. 232).

Dessa forma, a LDBEN (1996) reafirma o ensino superior 
como nível desejável para os professores que atuarão na moda-
lidade, assim como para todos os da Educação Básica, embora 
tenha sido admitido o curso normal para a atuação na educação 
infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental, quando hou-
ver essa necessidade. 
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Tal deliberação foi reafirmada no Parecer nº 1, do CNE 
(BRASIL, 2002), que instituiu que todo professor concursado, 
mesmo que não frequente um curso de nível superior, tem seu 
cargo assegurado desde que esteja atuando na educação infan-
til ou nas séries iniciais do ensino fundamental. Com essa re-
solução, os docentes ficaram assistidos com formação de nível 
médio, justificando-se que a formação superior é uma das re-
postas necessárias para que aconteçam mudanças no âmbito 
educacional.

Na primeira pergunta, questionamos como se deu a opção 
por matemática, 03 professoras (PE1, PE2 e PE3) disseram esse 
que foi o único curso ofertado na cidade e que aproveitaram a 
oportunidade para estudar. Dentre as respostas que se destaca-
ram foram:

PE1: Na verdade eu não tinha curiosidade nenhuma na 
matemática porque estudava e tinha muita dificuldade na 
matemática, muita mesmo, eu odiava a matemática, e eu 
comecei a gostar da Matemática quando eu comecei a es-
tudar matemática [na faculdade].

PE4: Eu comecei a minha graduação na verdade não foi 
matemática, foi física pela Federal de Goiás, depois com a 
mudança pra cidade de Humaitá que eu permutei de cur-
so né, fiz aproveitamento de disciplinas e aqui na UFAM, 
campus de Humaitá as graduações de matemática e física 
são germinadas, então a matemática ela veio assim meio 
que de brinde (...) eu me apaixonei por matemática duran-
te essa graduação germinada foi uma descoberta, porque 
eu comecei meus planos na verdade era ser professora de 
física, e foi por conta disso que eu durante esse curso ger-
minado que eu descobri que eu tinha vocação para mate-
mática além de física.

Conforme o relato das professoras municipais e estaduais 
percebeu-se que a matemática não era bem a escolha delas. As 
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PE1, PE2 e PE3 contaram que foi o curso ofertado na época, que 
não tinham condições de estudar em outra cidade, ou que não 
queriam ficar longe de seus familiares. A PE4 contou que foi por-
que se mudou para a cidade, dessa forma o curso germinado lhe 
permitiu cursar a matemática.

No caso da Professora formadora, tínhamos o interesse em 
descobrir como ela optou pela área de exatas, levando em conta 
que ela é do Colegiado de Matemática de uma IES que oferece 
o curso de Licenciatura em Ciências: Matemática e Física, sendo 
que sua graduação é Licenciatura em física:

Eu morava em Parintins e essa foi a primeira seleção da 
UFAM para o interior em 1992, tinha quatro cursos ape-
nas: Biologia, Matemática, Física e Química. Minha pri-
meira opção era a Biologia, mas somente aqueles que tira-
ram as maiores notas escolheram a primeira opção de qual 
curso queriam, quando eu fiz a prova minha pontuação 
permitia que eu escolhesse entre a química e a física. Co-
mo eu tinha mais aptidão com a Física acabei escolhendo 
esse curso, depois não me arrependi.

Na segunda pergunta, questionamos em que momento 
elas decidiram que seriam professoras de matemática e também 
se tiveram influência de alguém.

A PE1 afirmou que se tornou professora de matemática 
por ter cursado a graduação em matemática, como já era profes-
sora concursada para séries iniciais, ela foi realocada para a dis-
ciplina de matemática. A PE2 já era professora também, mas atu-
ava com educação de jovens e adultos e depois mudou para ma-
temática por conta da graduação. A PE4 disse que foi uma desco-
berta durante o curso germinado, e mesmo tendo o esposo como 
Matemático ele não a influenciou, acredita que ao longo de seus 
estudos teve a sorte de ter bons professores. Porém a única que 
admitiu ter recebido influencia foi a PE3 que disse: 
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PE3: Teve sim, teve influência de uma, de uma grande 
amiga minha a professora Maria Dalva Rocha que é for-
mada em geografia, foi quando ela falou: você tem 5 anos 
formada, está num trabalho que você não tem uma remu-
neração boa, e você ganha um salário mínimo e eu como 
sua amiga (...) é (...) vice-secretária de educação eu conse-
gui uma vaga para você estar em sala de aula e amanhã já 
quero você se apresentando na escola Dom Bosco. E foi as-
sim, deu eu trabalhar em sala de aula.

A terceira pergunta foi se tiveram alguma dificuldade para 
cursar matemática. A resposta das professoras foi unânime que 
sim, disseram que a disciplina era difícil, que pensaram em de-
sistir ou que tiveram lacunas ao longo de sua formação conforme 
segue abaixo alguns trechos: 

PE2: Sim muito, (...) principalmente a parte do Ensino 
Fundamental que você não tem aquela base, né, e a parte 
da conclusão, porque você chega metade do curso e você 
já tá esgotado, e você pensa: do meu Deus será que eu fiz 
isso mesmo? Será que é isso que eu quero? E ao mesmo 
tempo você pensa não, é a única coisa que tem! Então va-
mos continuar.

PE3: Tive sim, eu tive dificuldades, tive dificuldades nas 
matérias, algumas vezes pensei em desistir, ficava me per-
guntando o que eu estava fazendo ali, mas a minha força 
de vontade e ajuda dos meus pais foi o que me fizeram 
terminar o curso, mas a dificuldade que eu sentia é a ques-
tão mesmo de conteúdo, mas sempre tive muito apoio dos 
meus colegas em sala de aula.

PE4:...eu achei e acho um curso difícil e pesado, principal-
mente porque eu fui aluna de escola publica a minha vida 
toda, então assim... me faltava um pouco mais de experi-
ência enquanto pessoa, maturidade né, e também conte-
údos, conteúdos básicos do ensino fundamental e médio, 
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que eu tive que correr atrás durante o curso mesmo para 
poder recuperar essa defasagem.

PF: Nosso curso foi muito diferente, a cada disciplina era 
um desafio, pois os professores eram de Manaus e eles iam 
até Parintins. Muitos docentes não queriam ir até o inte-
rior. Enfrentamos dois períodos de greve. E no final pa-
ra concluir o curso eram 02 turmas de Física, uma com 
08 alunos e a nossa com apenas 07 alunos (05 mulheres e 
02 homens) na nossa turma tivemos que vir para Manaus. 
A UFAM ajudava com uma bolsa de R$ 180,00, não dava 
nem pra comida direito, quanto mais para o transporte e 
a primeira vez que viemos a Manaus não tinha onde ficar, 
combinei com uma colega de turma e na primeira disci-
plina ficamos hospedadas na casa de um parente dela, de-
pois voltamos para Parintins, quando viemos pela segun-
da vez foi mais difícil ainda, pois os familiares dela mora-
vam do outro lado do rio, nós atravessávamos de lancha 
ás 5h da manhã e depois íamos de ônibus pra UFAM, esse 
foi o período mais difícil e assim terminamos o curso.

A esse respeito, Agrello e Garg (2009) apontam que deve-
mos enfrentar as muitas formas de desestímulo das mulheres 
nas áreas de exatas, pois a sociedade seguramente se beneficia 
quando é capaz de aproveitar todos os talentos disponíveis. Esta-
mos no momento de instalar uma conscientização extensa e que 
permita às mulheres e aos grupos sub-representados participar e 
avançar sobre as barreiras históricas nas ciências, na matemática, 
nas engenharias e na física.

Com relação à quarta pergunta, elas responderam sobre as 
mulheres, se havia muitas alunas na turma que estudaram. As 
repostas foram unânimes. As 05 entrevistadas disseram que sim. 
A PF disse que eram 05 mulheres e 02 homens. PE3 respondeu: 
“bastante mulheres mesmo, é eu acho que nós tínhamos uns 70% 
de mulheres na nossa sala.” Enquanto que a PE4 respondeu: 
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Na minha turma formou comigo 2 mulheres e um meni-
no, então assim uma turma que ingressou com 25 alunos, 
ingressou mais mulheres se formaram apenas duas mu-
lheres, mas eu não acho que seja a maioria masculina, mas 
eu vejo que nos cursos de exatas as mulheres são minoria.

Nos dias atuais, percebemos que as mulheres são maioria 
nos cursos de graduação, dados do Inep3 sobre o censo da educa-
ção superior revelam que entre 2007 até 2017 um percentual en-
tre 33% a 41% no máximo são os de mulheres como concluintes 
dos cursos de matemática na Região Norte. Outra região que os 
dados são similares é a região nordeste, em que os dados variam 
entre 37% a 39% nos mesmos anos.

Na quinta pergunta, as entrevistadas responderam se du-
rante a sua carreira como professora no colegiado de matemática 
houve algum tratamento diferenciado por ser mulher. A profes-
sora PE1 disse que não. As demais contaram:

PE2: por ser mulher não, mas só nos termos assim de pro-
fessores... é... antigos, assim que muitas vezes não que-
riam levar a parte da Inovação, né... novos métodos.

PE3: eu tive uma vez, foi quando eu fui apresentar um 
projeto de matemática e um colega meu já por ter anos 
de carreira, ele falou que não era para mim tá inventando 
moda, porque senão eu ia estar ou estar dando mais tra-
balho para eles.

PE4: eu acredito que desde a infância, assim que as mulhe-
res elas não são tão estimuladas para serem profissionais 
na área de exatas. Existe em uma segregação muito grande, 
por exemplo, de brinquedos em que as meninas têm que 
brincar de boneca, de ferro de passar roupa, de máquina de 
lavar, enquanto os meninos são estimulados a trabalharem 

3 O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é uma autarquia fede-
ral vinculada ao Ministério da Educação (MEC). Disponível em: http://inep.gov.br/sobre-o-inep.

http://inep.gov.br/sobre-o-inep
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com LEGO, carros, coisas que envolvem engenharia, racio-
cínio lógico... eu acho que desde aí existe um estímulo di-
ferente, e nos cursos de exatas eu pude observar que existe 
esse sexismo, assim de que a mulher ela realmente deve-
ria estar fazendo cursos ligados à área de humanas, saúde, 
coisas relacionadas ao cuidado com o próximo...

PF:...situação difícil foi que me reprovaram em uma disci-
plina, Eletromagnetismo II, tirei D, o professor era muito 
diferente comigo, fui julgada pelo colegiado e eles me ex-
cluíram do mestrado, sai de lá arrasada, chorei muito no 
corredor da UFAM, e eles não tiveram piedade. Outro co-
lega de Roraima passou por uma situação similar e eles 
deram uma chance pra ele, não reprovaram. Não sei se é 
pelo fato de ser mulher, mas eles me trataram com dife-
rença. No doutorado passei por muitas situações difíceis, 
tinha um colega que dizia: O que você está fazendo aqui? 
Você vem lá do interior de uma universidade de merda... 
Meu orientador era indiano e na cultura dele a mulher 
pertence a segunda classe, ele me humilhava e dizia que 
eu não dava conta. 

Percebemos por meio das entrevistas que a participação 
das mulheres na matemática não é pequena, nem mesmo inferior 
à participação dos homens, no entanto Cavalari (2010) e Ferreira 
(2012) nos mostram que durante séculos, a ciência excluiu ou re-
duziu a profissionalização delas, que nos séculos XVII e XVIII fi-
caram como assistentes ou colaboradoras, isso quando puderam 
participar das pesquisas.

Também vale ter presente, conforme descreve Chassot 
(2018), que até nas primeiras décadas do século XX, a ciência es-
teve marcada como imprópria para as mulheres, e que, por déca-
das, o curso de Pedagogia foi demarcado como área feminina e 
as áreas de exatas como masculinas. As mulheres ao casarem-se 
tinham que renunciar a sua profissão, e quando publicavam algo 
científico, assinavam apenas o sobrenome. É importante mostrar 
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que a preocupação com a participação das mulheres é uma ideia 
contemporânea. Precisamos, pois, estar atentos para não negar 
as discussões sob o viés sexista.

5. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

O debate sobre a identidade das professoras de matemáti-
ca nos permitiu compreender por intermédio das entrevistas co-
mo aconteceram suas escolhas, suas identificações com a gradua-
ção em matemática e física, trazendo-nos também sua aproxima-
ção e afinidade com a disciplina.

Foi possível perceber como aconteceu a escolha delas, o 
que as levou a continuar a formação, e, nos dias atuais, sua atu-
ação enquanto docentes, sendo 02 nas escolas municipais, 02 nas 
escolas estaduais e 01 em instituição de nível superior no colegia-
do de matemática. 

Dessa forma, permanecemos cautelosas para o fato de que 
não devemos afirmar o todo pela maioria, considerando que nos-
sa amostra é pequena, como já foi assinalada não comporta uma 
projeção nacional, acerca dos resultados para as licenciaturas 
em matemática de todo o Brasil. Porém, percebemos que nossa 
amostra demonstra dados do interior do Amazonas, região com 
algumas peculiaridades relacionadas à localização geográfica e 
condições diferenciadas, o que nos permite, mesmo que numa 
porção pequena, perceber o que fez com que algumas mulheres 
tenham cursado matemática e física.

Com o nosso estudo, trazemos como proposta pensarmos 
sobre as reflexões colocadas nos discursos dessas mulheres no 
campo da educação e ensino de matemática. Acreditamos que as 
elas não necessitam de condições especiais, mas sim de oportu-
nidades igualitárias e com equidade. O que se propõe com esta 
pesquisa é um reposicionamento para reconhecer, validar e acei-
tá-las como profissionais.
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Capítulo 9

O NEGRO NA REVISTA PLACAR

Claudio Aurélio Leal Dias Filho1

1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste artigo é analisar alguns exemplares da 
revista esportiva Placar (Placar nº 670, do dia 25 de março de 
1983, a edição 675, também de 1983, e número 936, de 13 de 
maio de 1988,), que trazem textos referentes ao negro no fu-
tebol brasileiro. A revista Placar, desde seu primeiro número 
em 1970, tornou-se uma referência na informação esportiva bra-
sileira noticiando principalmente o futebol. A publicação teve 
grande circulação até o início dos anos 1990 e tinha uma perio-
dicidade semanal, com uma distribuição por quase todo terri-
tório nacional.

A motivação deste estudo surge da leitura do artigo O Elo-
gio ao Negro no Espaço do Futebol: Entre a Integração pós-escravi-
dão e a manutenção das hierarquias (ABRAHÃO e SOARES, 2009). 
A partir das análises sobre o racismo no futebol realizadas por 
Abrahão e Soares, veio-me a lembrança de um exemplar da re-

1 Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea (Universidade Fede-
ral de Mato Grosso), doutorando pelo mesmo programa e professor EBTT no Instituto Federal de Mato 
Grosso - Campus Pontes e Lacerda.
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vista Placar, no qual era tratado o tema “O Negro no Futebol 
Brasileiro”. Essa publicação fez uma homenagem ao aniversário 
de 100 anos da Lei Áurea. A revista, perdida na minha memó-
ria, veio à tona e com ela o desejo de relê-la passados 20 anos, 
agora com o objetivo de fazer uma leitura crítica. Do meu acer-
vo de colecionador (entre os anos de 1987 e 1991) de Revista Pla-
car, poucos exemplares restaram. Na internet, onde tive acesso 
ao acervo digitalizado da revista no Google Books, justamente o 
número da revista a ser analisada não foi encontrado. Pesquisei 
na rede e consegui comprar a revista como artigo de coleciona-
dor, o exemplar número 936 de 13 de maio de 1988. Em parale-
lo, fui pesquisando no site com o acervo da revista (em que es-
tá disponibilizado grande parte das revistas), colocando como 
palavras-chave no sistema de busca “negro no futebol brasilei-
ro” e “racismo”, tendo como resultado várias matérias sobre o 
assunto, um número muito maior que o esperado, sendo o tema 
recorrente no final dos anos 1970 até o fim dos anos 1980. Tive 
acesso a um farto material de análise e examino aqui, mais espe-
cificamente, dois números da revista em que encontrei matérias 
com maior ênfase a respeito do tema, junto com o exemplar mo-
tivador do estudo.

2. 1988: UM CENTENÁRIO, UMA NOVA COPA E UM 
VELHO PROBLEMA

O exemplar 936 traz algumas diferenciações importantes e 
merece um destaque dentro da trajetória de Placar, pois o tema 
do negro no futebol sai das páginas internas e vai para a capa. 
Dentre os exemplares analisados, foi o único publicado no qual o 
assunto foi destaque como matéria de capa.



159

Figura 1. Revista placar nº 936
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Iniciemos a análise pela publicação de 1988, ano do cente-
nário da Lei Áurea. Nesse ano, o fim da escravidão e o racismo 
ganharam maior repercussão na sociedade brasileira. O deba-
te girava em torno do que mudou nesses 100 anos. Muitos inte-
grantes do movimento negro não festejaram, mas aproveitaram 
para discutir o tema, a forma como foi feita a Lei, o fim da escra-
vidão brasileira e quem foi o protagonista nesta história? A prin-
cesa branca? Os abolicionistas? Os negros escravos? Os interes-
ses mercantis ingleses? Os temas raciais ficaram em voga no ano 
de 1988. O movimento negro contestava a data 13 de maio por 
ser referência a um ato institucional cercado por interesses políti-
cos, propondo o 20 de novembro (morte de Zumbi) como a data 
a ser reivindicada e os quilombos seriam os movimentos a serem 
referenciados, não a princesa. 

No dia 13 de maio de 1988, a Placar publica sua edição se-
manal com a capa estampando 11 jogadores negros que atua-
vam em 11 clubes diferentes naquele ano. A chamada era expli-
cita: O NEGRO NO FUTEBOL BRASILEIRO – BOLA CHEIA DE 
RAÇA. O tom é positivo, não há referências diretas ao racismo 
no futebol. Foram convidados 12 jogadores de times participan-
tes do Clube dos 132 e mais o Coritiba (participante convidado 
da Copa União). Dos 13 convidados, os únicos que não partici-
param foram as duas agremiações do Rio Grande do Sul (Inter-
nacional e Grêmio), que não enviaram atletas para tirar a foto 
em São Paulo como revelado no editorial da revista. A reporta-
gem na parte interna da revista se inicia com a seguinte chama-
da: “Durante as comemorações dos cem anos da libertação dos 
escravos, a História lembra os tristes momentos de preconcei-
to em campo, superados com muita garra”. A chamada afirma 
uma postura positiva e uma superação do preconceito racial no 

2 Clube dos 13 é a entidade representativa de 13 grandes clubes brasileiros que, no ano de 1987, funda 
a Copa União em oposição ao Campeonato Brasileiro, organizado pela Confederação Brasileira de Fu-
tebol (CBF).
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futebol. Ao negar a existência do preconceito no campo, a revis-
ta estaria negando-o também na sociedade ou afirmando o lugar 
onde o negro poderia ser respeitado de igual para igual?

 A revista assevera, a partir de uma “pesquisa” feita, que 
“entre os craques da Copa União, 35% tinham pele escura”. Da-
do presente na manchete, contudo, essa informação é pouco de-
senvolvida durante a matéria e muito menos foi esclarecido o 
critério utilizado para chegar a esse número. Uma pesquisa de 
Vieira (2003), feita com jogadores da 1ª, 2ª e 3ª divisão do futebol 
carioca, aponta uma maioria de 41,0 % dos jogadores como par-
dos, 25,0 % são negros e 34,0 % brancos, mas quando o pesqui-
sador faz o recorte de ganho salarial contabilizando os jogado-
res que recebem mais de 20 salários mínimos (pagos geralmente 
em grandes clubes e alguns de médio porte), a tabela se inverte: 
24,8% deles são brancos, negros são 14,8% e 12,2% se definem co-
mo pardos, e na base da pirâmide ganhando até 01 salário míni-
mo, a distribuição de jogadores mostra os brancos sendo mino-
ria com 26,6%, já os negros são maioria com 48,1%, enquanto os 
pardos são 33,6%. Para Vieira (2003, p. 231), “...fica nítido que os 
jogadores brancos estão situados nos estratos mais elevados da 
distribuição salarial, enquanto os jogadores negros estão mais re-
presentados no primeiro estrato”.

Na pesquisa da edição de Placar publicada em 1988, o uni-
verso de jogadores pertencia aos 16 times da elite do futebol bra-
sileiro, revelando o número de 35% de jogadores “que tinham a 
pele escura”, no entanto não declara se o critério foi o de autoa-
firmação, análise classificatória dos próprios jornalistas... por es-
se motivo, os dados ficam prejudicados. Ao compararmos com 
outras pesquisas, o termo pele escura é bastante impreciso, não 
ficando explicitado se foram somados os negros aos pardos pa-
ra se chegar a esse número. A revista aponta uma tendência de 
queda na participação dos negros no futebol brasileiro, pois, se-
gundo a publicação, a presença de negros em 1970 nas mesmas 
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equipes era de 42% (nesta afirmação é usada a categoria negro) 
e no 1º censo do futebol feito pela Revista Placar, no ano de 1980 
(edição de Nº 546), o número era de 49 % (a revista soma os 22% 
de negros com os 27 % de mulatos (17 outubro de 1980, pág. 6, 
nº 546). A revista abre espaço para o comentário do jornalista e 
ex-técnico da seleção brasileira entre 1969 e 1970, João Saldanha, 
que indica como motivo da redução da participação dos negros 
na elite do futebol brasileiro o fato de que “Para entrar nas esco-
linhas, os garotos são obrigados a levar chuteira... Será que esses 
neguinhos de favela têm condições de comprar uma? Já ficam 
fora de cara”. A escolinha de futebol é o contraponto do futebol 
de várzea que deu ao Brasil grandes jogadores como Garrinha, 
mas o projeto de “modernização” do futebol e do próprio espa-
ço urbano, não aceita esse modelo. Depois da derrota na Copa de 
1966, a técnica e o modelo europeu de futebol científico passam 
a ser perseguidos por muitos técnicos, jornalistas e dirigentes. 
Soma-se a isso o processo de urbanização das cidades que dimi-
nuiu consideravelmente os espaços para os campos de várzea. 
Nesse modelo de futebol, os “Garrinchas” têm menos espaço. 

A revista assinala a ascensão da classe média que estaria 
“branqueando o quadro de jogadores, pois estes estariam atra-
ídos pelos bons salários pagos nos grandes times”. Fenômeno 
que é identificado por Vieira (2003, p. 12):

Desta forma, percebe-se que o perfil dos jogadores de fu-
tebol esta modificando e famílias brancas de classe média 
estão cada vez mais assistindo seus jovens optarem pelo 
futebol como profissão fenômeno é o reverso do que acon-
teceu no inicio do século quando a elite defendia a pratica 
do futebol amador ao invés do profissional. Esta mudan-
ça de significado merece uma análise mais aprofundada, 
no entanto, um primeiro olhar permite supor que a mo-
netarização exagerada do futebol que passou a oferecer 
salários milionários é um dos possíveis causadores desta 
mudança.
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Mesmo levantando essas questões, Placar certifica, com a 
frase do editor de esportes do Jornal do Brasil, João Máximo, que 
“o negro continua dando uma importante contribuição. Eles é 
que criaram o jeito brasileiro de jogar”. Para reforçar essa ideia, 
a revista traz a opinião de um dos jogadores presentes na foto de 
capa, Adílio (ex-Flamengo e, naquele ano, jogando pelo Coriti-
ba), que afirma, “Nossa ginga e malícia são fundamentais para o 
futebol brasileiro”. A partir daí a revista conta a história do fute-
bol brasileiro e as dificuldades que os negros tiveram para serem 
reconhecidos. A matéria vira um resumo da obra O Negro no Fu-
tebol Brasileiro, do jornalista Mário Filho. 

A revista compartilha e reafirma a ideia de Mario Filho a 
respeito da importância do negro para o futebol. Ideia funda-
mentada em uma idealização da miscigenação e no mito da de-
mocracia racial, fortalecido politicamente no Estado Novo. No 
prefácio do livro de Mário Filho, o sociólogo Gilberto Freyre 
(2003 apud FILHO, 2003, p. 25) afirma que:

O desenvolvimento do Futebol, não num esporte igual 
aos outros, mas numa verdadeira instituição brasilei-
ra, tornou possível a sublimação de vários daqueles ele-
mentos irracionais de nossa formação social e de cultura.  
A capoeiragem e o samba, por exemplo, estão presentes 
de tal forma no estilo brasileiro de jogar futebol que de 
um jogador um tanto álgido como Domingos, admirá-
vel em seu modo de jogar, mas quase sem floreios – os 
floreios barrocos tão do gosto brasileiro – [...] O que não 
quer dizer que deixe de haver alguma coisa de concentra-
damente brasileiro no jogo de Domingos, como existe al-
guma coisa de concentradamente brasileiro na literatura 
de Machado de Assis. [...] Mas vá alguém estudar a fundo 
o jogo de Domingos ou a literatura de Machado que en-
contrará decerto nas raízes de um, dando-lhes autentici-
dade brasileira, um pouco de samba, um pouco de mole-
cagem baiana e até um pouco de capoeiragem pernambu-
cana ou malandragem carioca. Com esses resíduos é que 
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o futebol brasileiro afastou-se do bem ordenado original 
britânico para tornar-se a dança cheia de surpresas irra-
cionais e de variações dionisíacas que é.

Gilberto Freyre especifica que o futebol é essencialmente 
brasileiro. Ele é, basicamente, o resultado da construção do pro-
jeto mestiço, e se formou baseado nas características diversas que 
advêm das matrizes raciais que formam o povo brasileiro: o ne-
gro, o branco e o índio. Para Silva (2008), as ideias de miscige-
nação racial de Freyre influenciaram Mário Filho, que por sua 
vez contribuiu para a construção da imagem do negro no fute-
bol brasileiro, ideias presentes no discurso da revista Placar ana-
lisada. Existe uma naturalização das características dos jogado-
res negros e mestiços, que retira-lhes o esforço e o contexto social 
e histórico em que estão submetidos. Como afirma Souza (1996,  
p. 128): “...a atribuição de características negras como fundantes 
do nosso futebol, devido ao sucesso do negro nesta esfera de ati-
vidade, é dada como hereditária, ao invés de ser explicada em 
função do racismo de nossa sociedade”. 

O elogio ao futebol do negro acaba reforçando estereótipos 
relacionados à força física, a ginga, malícia, ao entretenimento, 
que Abrahão e Soares (2009, p. 18) citam como áreas moles que 
“...seriam todos aqueles espaços nos quais ser negro não dificul-
ta e pode, às vezes, até dar prestígio”. Nestes espaços, o racismo 
seria menor e a presença do negro aceita, sendo esse o seu espa-
ço social destinado na sociedade hierarquizada, assim os afro-
descendentes teriam “as esferas bem delimitadas em que lhes 
é permitido destacar-se – esportes, artes cênicas e música, por 
exemplo”.

A matéria da Placar, que teria inicialmente o objetivo de fa-
zer um elogio da presença do negro no futebol brasileiro, acaba 
incorrendo em ideias que reforçam estereótipos e preconceitos, 
não conseguindo ir além das teses produzidas por Mário Filho e 
Gilberto Freyre no ano de 1947.
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3. SANTOS EM PRETO E BRANCO

Na Revista Placar Nº 670, do dia 25 de março de 1983, é 
possível perceber uma abordagem que tenta ser elogiosa ao ne-
gro no futebol, mais especificamente a participação dos negros 
na equipe do Santos daquele ano, mas que, quando analisada a 
fundo, observa-se que carrega uma forte carga de estereótipos e 
preconceito que podem reforçar o racismo. Sobre o tema, a maté-
ria se inicia desse modo: “Com seus novos crioulos endiabrados, 
como nos gloriosos anos 60, o time santista reencontra a velha 
força e reinicia uma tradição que se interrompera na Vila Belmi-
ro”. Esta é a legenda da matéria que estampava a seguinte man-
chete, “O Poder negro na Vila”, em referência ao conceito Black 
Power (que ia muito além do nome de um corte de cabelo) usa-
do pelo movimento negro americano Black Panther, contudo o 
cunho político é dissolvido em um discurso apenas da estética 
do negro e de sua ginga e raça. O texto começa repetindo má-
ximas do futebol: quando o time estava mal era “só pintar uns 
três jogadores de preto que a situação melhora” e quando o jo-
go estava ruim as arquibancadas gritavam “falta negro nesse ti-
me”. No início da reportagem, afirma-se que tais máximas “é tu-
do folclore, mas não resta dúvida de que o futebol brasileiro de-
ve sua grandeza ao negro”. Em seguida, a matéria cita grandes 
jogadores negros brasileiros desde Friedenreich, nos anos 1920, 
a Pelé nos anos 1970. Cabe mais uma vez a Mário Filho o suporte 
histórico e sociológico da reportagem reforçando a ideia da im-
portância do negro para a popularização do esporte. E mesmo 
atribuindo como folclórica a máxima “falta preto nesse time”, 
Placar defende que “Realmente faltava” ao se referir a uma cri-
se que o Santos passava naquele momento, após o fim da gera-
ção Pelé, em que, segundo a revista, o time era majoritariamente 
negro e comandado dentro de campo por um. A matéria revela 
que no ano de 1980 o time chegou a não ter nenhum negro. Em 



166

1983, o “Problema”, de acordo com a reportagem, foi resolvido 
com a chegada de vários negros. A matéria deixa entender que o 
Santos poderia voltar a ser “o” Santos de Pelé, pois conta com a 
presença de negros. O jogador Sergio, que, no ano anterior, era o 
único negro na equipe, afirma que “tinha saudade dos maninhos” 
(o termo mano se refere, nesse caso, não a parentesco de filhos 
de mesmo pai, mas sim possuírem as mesmas características de 
cor da pele).

Figura 2. Capa da edição nº 670

A matéria se inicia com um caráter mais jornalístico, com 
cunho histórico, depois passa para um tom mais de entreteni-
mento quando insere as falas dos jogadores negros, para quem, 
segundo Placar, “um assunto sério não dura duas palavras e lo-
go é levado na base de brincadeiras”. O jogador Camargo diz 
que o “prato preferido do brasileiro é feijão e arroz, pois faltava 
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feijão no arroz do Santos”, em seguida, vem uma fala de Sergi-
nho (Chulapa), “É, o macaco está certo”, e Paulo Isidoro conti-
nua, “Nossa cor é bonita demais gente”. Essa é a montagem com 
as falas dos jogadores feita pela revista para repercutir em suas 
páginas, fortalecendo a identidade criada por Mário Filho, na 
qual o futebol brasileiro se popularizou ao se miscigenar. A ima-
gem da sexualidade do negro apontada por Gilberto Freyre no 
livro Casa Grande e Senzala aparece na fala do jogador Gilberto: 
“Já repararam que as mulheres são caidinhas por um crioulo?”. 
As positivações seguem nessa linha, pois é este o espaço que a 
sociedade dá para a atuação dos negros, o destaque por seus su-
postos atributos físicos. Segundo Abrahão e Soares (2009, p. 19): 
“Os argumentos raciais para louvar o negro e suas aptidões cor-
porais no futebol parecem ter servido para a construção da inte-
gração e da identidade nacional”. Todavia, a integração reforça 
o sistema hierárquico, pois, segundo Abrahão e Soares, “o lugar 
social que essas representações destinavam ao negro é distinto 
do lugar social destinado àquelas representações sociais consi-
deradas superiores ou racionais, como a ciência, a política ou os 
negócios”. 

Na reportagem, o tema racismo não é mencionado, apesar 
das manifestações que poderemos considerar hoje como racistas, 
como quando Serginho chama o companheiro de macaco. A re-
vista, ao reverberar essa fala fora de contexto, fortalece precon-
ceitos e o uso de expressões com caráter racistas. Na sequência, 
a matéria trata da rivalidade entre brancos e negros e pergun-
ta “quem é melhor?”. Serginho (identificado como II) responde 
que, “Tecnicamente somos iguais”, mas, segundo o jogador, os 
negros “dificilmente terão duas oportunidades na vida”, por is-
so “quando ele surge, procuram se agarrar de todas as formas”. 
Esse é um trecho da matéria que esbarra no tema social, em um 
contexto no qual o futebol para muitos negros é a única chance 
de ascender socialmente. 
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O grande contingente de jogadores negros e pardos no fu-
tebol certamente relaciona-se com a não exigência de qua-
lificações pessoais, tais como formação educacional ou re-
cursos econômicos, para o ingresso nesta atividade pro-
fissional. Na verdade, as qualificações requeridas relacio-
nam-se apenas com a própria capacidade de desempenho 
no futebol, tais como: resistência, força, velocidade, visão 
de jogo e, sobretudo, habilidade com a bola. Por terem ha-
bilidades físicas, o aspecto econômico a priori não assume 
o caráter eliminatório que costuma ter em outros ramos 
profissionais que oferecerem situações similares de prestí-
gio e status. (VIEIRA, 2009, p. 229). 

Na sua pesquisa, Vieira não encontra a mobilidade dese-
jada pelos negros ao entrarem no futebol: “43,2% dos jogado-
res negros tenham experimentado uma mobilidade ascendente,  
o grupo, majoritariamente (53,1%), é caracterizado pela imobi-
lidade social, expondo uma das informações mais reveladoras 
desta tabela”. Desta forma, segundo Vieira, “creditar ao futebol 
a característica e a função de agente de mobilidade social ascen-
dente intrageracional dos jogadores negros não encontra respal-
do, podendo ser até mesmo refutada a partir dos dados revela-
dos nesta pesquisa” (VIEIRA, 2009, p. 234). Analisando os dados 
apresentados, Rodrigues conclui (2007, p. 187):

...que alguns valores e crenças relacionados à presença do 
negro no futebol, como a ascensão social fácil e a inexis-
tência de desigualdade e discriminação são mitos que não 
encontram evidências empíricas na realidade dos jogado-
res profissionais.

Na matéria da Placar, o conflito entre brancos e negros apa-
rece de forma muito dissimulada. No final da matéria, o treina-
dor e ex-jogador do Santos na era Pelé, Formiga, lembra que nos 
anos 1960 era comum o jogo na equipe santista entre brancos e 
negros e que agora, com o retorno dos negros, a equipe reativa-



169

ria essa prática. Esses jogos entre negros e brancos fazem parte 
da história do futebol brasileiro.

(...) em 13 de maio de 1927, duas seleções se encontraram 
para uma partida em homenagem ao “aniversário da abo-
lição”. Foi uma partida disputada entre os brancos, que 
pertenciam às melhores equipes paulistas, e os negros, que 
atuavam nas divisões secundárias da Associação Paulista 
de Esportes Atléticos e em times da liga amadora de fute-
bol. A “seleção negra” venceu a dos “brancos” por 3 a 2 
diante de uma torcida numerosa e empolgada. O sucesso 
dessa partida, que podemos chamar do “jogo de pretos vs 
brancos”, fez com que o evento fosse repetido por mais de 
uma década, durante a qual era aguardado pela impren-
sa e pelos torcedores (ABRAHÃO; SOARES, 2009, p. 16).

Esse tipo de jogo deixou de ocorrer oficialmente, mas co-
mo relata Formiga, a rivalidade se mantinha viva dentro do clu-
be. Nos anos 2000, um jogo entre negros e brancos ganha notorie-
dade por meio do filme “Preto contra Branco”, documentário de 
Wagner Morales, que conta a história de um jogo de várzea entre 
pretos e brancos com mais de três décadas de existência. O filme 
discute o preconceito racial no Brasil, usando como referência 
um “clássico” do futebol de várzea entre moradores de dois bair-
ros periféricos de São Paulo, como resume a sinopse do filme. 

Desde 1972, um grupo de moradores do bairro de São João 
Clímaco e da favela de Heliópolis, maior favela da Améri-
ca Latina, organiza um jogo de futebol de brancos contra 
pretos no final de semana que antecede o Natal. 
Em uma comunidade altamente miscigenada, composta 
basicamente por mulatos, a peculiaridade da partida é a 
auto-atribuição da raça pelo participante. Cada jogador se 
declara negro ou branco e “escolhe seu time.3 

3 Disponível em: https://www.livrariacultura.com.br/p/filmes/filmes/documentario/doctv-preto-contra- 
branco-7033555 

https://www.livrariacultura.com.br/p/filmes/filmes/documentario/doctv-preto-contra-branco-7033555
https://www.livrariacultura.com.br/p/filmes/filmes/documentario/doctv-preto-contra-branco-7033555
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O jogo retratado no filme não é nem um pouco amistoso e 
da vazão ao racismo existente na sociedade de forma escancara-
da. Na revista Placar, um dos jogadores negros (Toninho Olivei-
ra), ao ser informado pelo técnico que ocorreria esse jogo “treino” 
no Santos, declara: “Entrarei no joelho”. Após essa declaração, em 
tom jocoso (mais forte), a revista ameniza e encerra a matéria as-
segurando que “o Santos nunca esteve tão unido e irmanado. Ga-
nhando os torcedores, diretores, acima de qualquer raça” (p. 24).

4. GRÊMIO EM BRANCO

Enquanto na edição 670, de 1983, a revista mostra o retor-
no dos negros ao Santos, na edição de Nº 675 ocorre justamente 
o contrário. Placar examina a falta de negros no Grêmio do Rio 
Grande do Sul, sendo a agremiação o único grande time do Brasil 
a não ter um único negro no seu plantel de titulares, possuindo 
apenas três negros na reserva. O título da matéria é Branco Total 
no Olímpico, e o subtítulo: “O time titular não tem nenhum criou-
lo e o elenco, de 24 jogadores, conta somente com três. Racismo? 
Não. Simples coincidência.” A revista levanta a questão, mas já 
antecipa a resposta na abertura da reportagem. A conotação ra-
cista existente no texto parte mais uma vez para tons jocosos, co-
mo na primeira frase “Os fabricantes de sabão em pó, que vivem 
tentando provar que seus produtos lavam mais branco. Tem ago-
ra à disposição um novo veículo de propaganda: as camisas do 
Grêmio”. A frase relaciona à limpeza ao que seria a raça branca 
deixando subentendido que ser negro é ser sujo. O texto prosse-
gue indicando querer fazer o inverso do que a revista defendeu a 
cinco edições anteriores sobre a necessidade de negros no Santos. 
Segundo a matéria, o Grêmio ia muito bem sem negros, alcan-
çando grandes resultados, o que deixaria “prejudicada a crença 
segundo a qual um time, para funcionar brasileiramente, precisa 
ter pelo menos um deles (negro)”. Em seguida, afirma que nin-
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guém mais Europeu (com o futebol objetivo) no elenco do que 
Tarciso (ponta-direita reserva e negro) e ninguém mais brasilei-
ro (individualista e driblador) do que Renato Portaluppi (hoje 
mais conhecido como Renato Gaúcho), titular da ponta-direita 
do time, descendente direto de italianos (p. 30). Depois, a revis-
ta busca verificar se alguns jogadores são realmente negros pelas 
características físicas, “Na realidade Silmar não tem nada de ne-
gro, China apenas tem olhos amendoados e Caio, apesar de amo-
renado, tem feições europeias...”, porém um outro jogador, Lu-
mumba, argumenta a favor da negritude de Caio: “passou das 5h 
30 para mim são 6 horas”. Em tom de brincadeira, entra o então 
técnico da equipe Valdir Espinosa, que Placar faz questão de sa-
lientar que possui como melhor amigo um negro, afirmando que 
os negros devem voltar para o Grêmio: “nem que seja para reati-
var as batucadas, que acabaram desde que eles foram embora e 
os que estão aqui são metidos a brancos, só querem ouvir rock”. 
Permanece aí os estereótipos do negro que, se naquele contexto 
não serve mais para o futebol, deveria ao menos servir para fa-
zer samba. A revista atribui a não presença de negros no Grêmio 
como uma coincidência e “nem seria justo ligar essa curiosidade 
a origem segregacionista do clube”, que só admitiu negros como 
jogadores após 1952. A publicação esportiva argumenta que pesa 
a favor do clube possuir 33% de seus funcionários negros, uma 
média “superior ao do Internacional que é time do povo”. Ao ci-
tar o Internacional, Placar levanta a rivalidade entre os dois times 
e ainda relembra que no Internacional “nos últimos dois anos 
houve duas queixas de racismo... feitas por Jair e Escurinho”.  
A matéria revela que não foram comprovadas, mas dá a entender 
que no rival é que existe a possibilidade de tal prática, no Grêmio 
não. O caso de Jair, jogador do Internacional, não é apenas uma 
denúncia de racismo no seu time, mas no seu estado, o Rio Gran-
de do Sul, divulgada na própria Placar, no número 538 de 22 de 
agosto de 1980, com o título Racistas não me deixam ser ídolo. 
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“No sul, negro não tem vez”, é um jogador do Internacio-
nal que está descontente com o clube mas a acusação de 
racismo não vai só para seu time mas para todo o estado 
do Rio Grande do Sul, não se resumindo ao futebol. Nas-
cido em Porto Alegre, o jogador afirma que viveu 13 anos 
fora do seu estado e tinha medo de voltar, “porque dizem 
que era um estado racista. Hoje, infelizmente, sou obriga-
do a concordar que é verdade. É um racismo que impe-
de o acesso a algumas coisas, ao status. Quando o negro 
ameaça se projetar eles derrubam...” (REVISTA PLACAR, 
1983, p. 51).

Anos depois, na edição que trata do Grêmio, a revista não 
menciona esse depoimento de Jair como uma denúncia ao esta-
do gaúcho, mas cita como uma acusação ao Internacional. Jair 
aponta o racismo existente no clube como um reflexo de uma so-
ciedade racista.

O futebol não promove a igualdade racial, tendendo a re-
produzir velhas questões sociais características da socie-
dade nacional. O esporte está sujeito as mesmas práticas 
vigentes (...) não promove a igualdade, parece que somen-
te reproduz a estrutura do trabalho e do emprego predo-
minante na organização social capitalista que se caracteri-
za pelas diferenças. (RODRIGUES, 2007, p. 187).

Na matéria aqui analisada é perceptível essa estrutura ra-
cista da sociedade, não só no futebol como na prática do jorna-
lismo, que reproduz e amplifica os preconceitos sociais sem uma 
perspectiva crítica.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar as três matérias, duas que datam do ano de 
1983 e outra do ano de 1988, foi possível verificar uma mudança 
de abordagem. As matérias de 1983 têm um tom fortemente joco-
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so ao tratar do tema negro no futebol, já na matéria de 1988, é pa-
tente um maior cuidado ao tratar do tema, buscando fazer uma 
homenagem a presença do negro no futebol. No entanto, é per-
ceptível a dificuldade em reconhecer que o racismo está no tem-
po presente, o tempo verbal sobre o assunto é o pretérito “havia 
no Grêmio”, “havia no Rio de Janeiro”, “havia o jogo pretos con-
tra brancos”. Há uma dificuldade em admitir a atualidade do te-
ma. A capa de 1988 com todos os times do campeonato brasilei-
ro (menos Internacional e Grêmio) com um representante negro, 
que estampa uma aparente harmonia que esconde os conflitos 
presentes no cotidiano do jogador de futebol negro, aparecem 
na pesquisa de Vieira (2009). As matérias possuem um tom con-
ciliador no final, em que “brancos e negros, na verdade, se com-
plementam em campo”, reforçando o mito da democracia racial 
que, no passado, manteve o racismo na sociedade brasileira e em 
subalternidade até a primeira década do século XXI.
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