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PREFÁCIO 

 

Escrita digital na prática pedagógica interdisciplinar é o 

título do artigo, das autoras Ana Teresinha Elicker e Débora Nice 

Ferrari Barbosa, que abre esta terceira edição da obra 

Retextualização: comunicação, literatura e linguagens organizada 

pelos professores e pesquisadores: José Flávio da Paz e Néstor Raúl 

González Gutiérrez, ambos doutorandos em Estudos Literários no 

PPGEL - Programa de Pós Graduação em Estudos Literários da 

Universidade do Estado de Mato Grosso – Unemat – Campus Tangará 

da Serra-MT.   

Este primeiro artigo, logo, o primeiro capítulo desta coletânea 

de resultados científicos destaca a importância do ato de ensinar 

através da metodologia de projetos, a qual requer a participação ativa 

dos alunos e demais profissionais envolvidos no processo, exigindo 

um real comprometimento das partes. Enfatiza ainda, o papel do 

professor que deve ter um papel fundamental na orientação e 

monitoramento das atividades, visto que a cada momento surgem 

novas e significativas informações e o aluno, muitas vezes, é o 

protagonista e o condutor de seu aprendizado. Ao organizar a prática 

pedagógica, o professor orientador necessita conhecer o Projeto 

Político Pedagógico, o Plano de Conteúdo da turma e o calendário 

escolar, além de definir, em conjunto com os alunos, o tema a ser 

estudado.  Uma excelente reflexão para aqueles que estão envolvido 

diretamente com a formação cidadã e crítica daqueles que comporão 

os novos cenários sócioeducacionais e das transformações humanas e 

do seu meio. 

 

No capítulo 2, a autora Caroline Vieira Rodrigues versa sobre 

os processos de ensinagens e aprendências de línguas. No seu artigo 

intitulado Aprendizagem de línguas e comunidades de prática: 

implicações pedagógicas, parte da visão de identidades humanas 

constantemente redefinidas pelas relações sociais, e apresentando 

reflexões acerca de como recursos linguísticos dos falantes também 

são redefinidos durante as práticas comunicativas nas quais se 

engajam. Para negociações de sentido nessas práticas, indivíduos 
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angariam novos recursos e os mesclam com outros em seu repertório 

a fim de alcançar inteligibilidade, entre eles, recursos de diferentes 

línguas, participando assim de Práticas Translíngues definidas por 

teóricos como Canagarajah (2013), García & Wei (2014) e Wenger 

(1998) e tem como objetivo destacar como a aprendizagem de línguas 

a partir das interações sociais nas práticas translíngues dos sujeitos têm 

implicações para o ensino, ressignificando concepções de língua e 

comunicação entre professores e alunos para acomodar a múltipla 

participação dos falantes em comunidades de prática e seus usos 

linguísticos híbridos. 

Ainda sobre os estudos da ensino e da aprendizagem da língua, 

o Capítulo 3,  de autoria de Deise Leite Bittencourt Friedrich, 

intitulado O ensino de língua portuguesa no âmbito dos Institutos 

Federais: a postura do professor frente aos paradigmas 

curriculares e metodológicos, traz mais uma reflexão sobre o ensino 

de Língua Portuguesa, desta feita no âmbito dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, cujo estudo foi dimensionado de 

maneira a atender um perfil de formação técnica, voltada para a 

qualificação profissional que visa, sobretudo, o mercado de trabalho.  

Nessa perspectiva, a pesquisadora constata que esse modelo 

de educação organiza a sua estrutura curricular em disciplinas 

técnicas, direcionadas a uma formação instrumental de acordo com o 

perfil de cada curso que integra essa rede de ensino, e disciplinas 

básicas, que são comuns a maioria dos cursos, principalmente, no 

Ensino Médio Integrado. Destaca também que a Língua Portuguesa, 

na condição de disciplina básica, abrange todos os níveis de ensino 

dos Institutos Federais – técnico integrado, subsequente, PRO-EJA, 

superior e pós-graduação stricto e lato sensu. 

Desse modo, o seu artigo objetiva verificar como a postura do 

professor, diante dos paradigmas que moldam a estrutura curricular e 

os pressupostos metodológicos do ensino profissional e técnico, pode 

ser responsável por uma educação crítica, reflexiva e comprometida 

com a formação cidadã do aluno. 

O Capítulo 4, traz como título uma reflexão sobre Desvios 

ortográficos em publicações de grupos de compra e venda da rede 

social Facebook, as autoras Elaine Porto Chiullo e Natália Cristine 
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objetivam com a sua produção investigar e classificar os desvios 

ortográficos de origem fonético-fonológica decorrentes de falhas 

originadas no processo de estimulação do desenvolvimento da 

consciência fonológica na escrita de usuários adultos em publicações 

de grupos de Compra e Venda da rede social Facebook nas regiões de 

Rolim de Moura e Porto Velho – Rondônia. O referencial teórico é 

construído a partir de autores que tratam da natureza do sistema de 

escrita, do desenvolvimento consciência fonológico, da ortografia e 

das categorias de erros ortográficos, a saber: Cagliari (1989), Scliar-

Cabral, (2003), Zorzi (1997), Soares (2018). A análise dos dados 

permitiu as pesquisadoras concluir que os desvios de escrita 

ortográfica decorrem da tentativa de estabelecer uma relação possível 

entre sons e letras com apoio na oralidade e na inadequada 

generalização de regras da ortografia, revelando, assim, o esforço 

cognitivo do escrevente adulto na organização da sua escrita. 

Embasados pelos estudos de Barton e Lee (2015) e Bortoni-Ricardo 

(2005), apuraram também a hipótese de que o ambiente informal e de 

afinidade proporcionado pelos grupos sociais do Facebook encoraja as 

pessoas à interação escrita, mesmo sem o pleno domínio das regras 

língua padrão. 

No Capítulo 5, a literatura brasileira surge, a partir do artigo 

sob o título de Terra Encharcada: um diálogo entre a literatura e a 

história, de Francisco Américo Martins Moraes que procura realizar 

um estudo do romance de expressão amazônico da região Norte do 

Brasil, cujo intitulo é Terra Encharcada, publicado em Belém do Pará, 

em 1958, por Jarbas Gonçalves Passarinho, que fora político e coronel 

odiado do Regime Militar (1964-1985). As bases teóricas dos seus 

estudos apontam para os pensamentos de Antonio Candido (1981 e 

2000) e outros autores. Seu objetivo é demonstrar o diálogo entre a 

ficção literária e a história, comportando-se esta última como elemento 

extrínseco ou mote no processo de construção imaginativa do romance 

em foco. 

O Capítulo 6, cujo título é O advérbio indo além do prescrito 

pela gramática tradicional, de autoria de Francisco Gomes da Silva, 

Rosângela Maria Bessa Vidal e Josinaldo Trajano da Costa retoma as 

reflexões sobre a língua e se propõe a descrever e analisar o 
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comportamento morfossintático dos advérbios temporais usados em 

notícias cotidianas nos portais de notícia G1 e UOL, veiculadas no 

segundo semestre do ano 2018.  

Os autores estacam que, a finalidade desta produção não se 

limita a demonstrar a ocorrência de diferenças de usos dos 

mencionados advérbios não só no tocante ao seu posicionamento nas 

sentenças, mas, sobretudo, comprovar que tais elementos não se 

inserem apenas em uma classe gramatical homogênea, mediante o que 

apregoa a gramática tradicional em suas descrições normativas e, 

dessa maneira, desconstruir este entendimento.   

Pôde-se constatar que, nesta pesquisa se consideram os 

advérbios temporais não-oracionais em posição inicial, medial ou final 

das estruturas. Estas posições são analisadas em função da forma 

adverbial, no intuito de expor a influência desse motivo na variação 

do posicionamento. Sua fundamentação teórica parte do pensadores 

como Martelotta (1994), Neves (1999) e Costa Nunes (2009), além de 

outros que também revelam o comportamento variável de advérbios 

temporais. 

A cientista da educação, Jane Lúcia Ferreira de Souza Silva 

colabora, no Capítulo 7, com o artigo intitulado A ludicidade como 

proposta de desenvolvimento integral, cujos resultados decorreram 

da prática da ludicidade no cotidiano das salas de Educação Infantil, 

e, por meio dos jogos e das brincadeiras se tornaram parte fundamental 

e essencial para a infância, a qual não se limita apenas aos jogos e 

brincadeiras. O seu artigo compreende a Educação Infantil como local 

de aprendizagem e desenvolvimento integral da criança, onde não o 

seu foco não se limita apenas ao ato de cuidar como é historicamente 

vista pela sociedade.  

Desse modo, o objetivo é descrever e discutir como a 

ludicidade é significativa para o aprendizado e desenvolvimento das 

crianças deste segmento de ensino. Para tanto, foi realizado um estudo 

bibliográfico e documental sobre o tema proposto com o objetivo de 

elucidar a questão levantada, utilizando como base teórica o 

pensamento de Vygotsky (1984), Huizinga (1996), Brougère (2010) e 

documentos que garantem o direito a educação para a infância, 

referenciando e valorizando a criança como ser histórico e social.  
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O pesquisador e poeta José Eduardo Martins de Barros Melo 

e a professora e pesquisadora Maria Elizabete Sanches, ocuparam o 

espaço destinado ao Capítulo 8 desta obra e colaboraram com o artigo 

intitulado A construção da imagem em Cida Pedrosa, acreditando 

que há no mundo contemporâneo uma tendência quase unânime de se 

estabelecer uma linha limítrofe entre as artes e ao mesmo tempo, a 

partir dessa linha, mergulhar nas relações entre elas. Diz Étienne 

Souriau que em qualquer arte, o artista força a matéria a manifestar 

seu sonho, mas isso apenas quando esse sonho já tiver desposado da 

matéria, que no caso específico de Cida Pedrosa, se manifesta no olhar 

e na concepção da imagem como tal.  

Neste sentido, as reflexões dos autores se fundamentam nas 

bases da discussão herdada do pensamento de Mikhail Bakhtin no que 

concerne à concepção dialógica e polifônica dos estudos da 

linguagem. Perceber e estudar estes rumos é tarefa inadiável ao 

investigador da contemporaneidade, seja no campo das artes ou do 

comportamento social como um todo.  

Este artigo é consequência dos estudos que desenvolvemos 

sobre a poesia de Cida Pedrosa, referência da escritura da mulher na 

literatura pernambucana, cuja cidadania literária está vinculada ao 

Movimento dos Escritores Independentes de Pernambuco de 1980.  

O objetivo, a partir de referenciais teóricos levantados nas 

obras do pensador russo Mikhail Bakhtin e do francês Étienne Souriau 

é revelar como sua linguagem é um construto de emoções que se 

imbricam no espaço entre o diálogo das diversas formas de expressão 

artística, notoriamente as formas literárias e plásticas e o cenário 

íntimo do eu a partir de um olhar observador, que recorta da 

exterioridade o universo imagético da arte.  

Dessa maneira, os escritores discutem como em Cida Pedrosa 

se manifesta uma poesia de marcações visuais, que se apresenta ao 

leitor como invariante de uma nova perspectiva da voz feminina diante 

do universo caótico que nos rodeia, numa sucessão de quadros 

polifônicos capazes de atrair pela beleza plástica dos versos que são 

construídos com a força do fazer literário do nosso tempo e de nossa 

paisagem íntima. 
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O Capítulo 9, sob o título A presença de Dürer em João 

Guimarães Rosa – mimesis em versos, de Josiane Bonaldo apresenta 

os resultados de estudos em Ave, palavra (1970), particularmente nos 

vinte e seis poemas da série "O Burro e o Boi no Presépio (Catálogo 

Esparso)", João Guimarães Rosa compõe ecfrases de telas que 

tematizam o nascimento de Jesus. Em específico no poema XXIII, que 

dialoga com a tela Adoração dos Reis, de Albrecht Dürer (1504), há 

uma discussão ética sobre a relação poesia-pintura na tradição 

ocidental e cristã, recolocando o debate sobre o ut pictura poesis na 

Modernidade e invertendo-o, no sentido de que a poesia constrói uma 

analogia da representação visual, porém torna plausível a produção de 

novas significações, de tal modo que sua palavra seria, então, o 

instrumento de criação artística que possibilita uma espécie de 

metamorfose semântica, sendo o elemento que traz a noção de algo 

novo em relação às interpretações possíveis na história de recepção da 

tela.  

Dessa forma, a linguagem roseana será interpretada a partir 

dos clássicos conceitos da mimesis enquanto produtora de 

conhecimento de Aristóteles, de larga tradição no Renascimento, e do 

conceito de ecfrase de Filóstrato, pois se faz emergir da arte a 

motivação da sua linguagem para a construção do catálogo, é 

enquanto palavra poética que funda a novidade de leitura. 

No Capítulo 10, o Ensino da arte por meio de mediação 

tecnológica na educação básica: desafios emergentes, de Lidiana da 

Cruz Pereira Barroso e Cíntia dos Santos Souza Gonçalves aborda o 

ensino da Arte no Ensino Médio com Mediação Tecnológica. A 

discussão está em torno do conhecimento como ponte para a 

consciência crítica, a valorização da cultura local e as produções 

humanas. A pesquisa investigou de que forma é desenvolvido o ensino 

da Arte no Ensino Médio com Mediação Tecnológica na educação do 

campo em Rondônia, bem como, verificou-se os recursos utilizados 

na prática pedagógica do docente de Arte do Ensino Médio Com 

Mediação Tecnológica e os desafios encontrados para ensinar e 

aprender nessa modalidade de educação.  



 RETEXTUALIZAÇÃO: COMUNICAÇÃO, LITERATURA E LINGUAGENS 

ISBN 978-85-92872-30-4 
 
 

 

P
ág

in
a1

3
 

As contribuições deste artigo são gerar reflexões sobre o 

ensino da Arte por meio de tecnologia digital para comunidades do 

campo com qualidade.  

A pesquisa desenvolvida pelas autoras foi do tipo descritiva 

com abordagem qualitativa, com análise bibliográfica e documental, 

com aportes teóricos em documentos nacionais da legislação 

educacional vigente, como: LDBEN (Lei nº 9.394/1996), PCN(1998), 

BNCC(2019) sobre o ensino da Arte na escola, pensadores com Gil 

(1999) que fundamenta a pesquisa descritiva, Zagonel (2012) que 

discute o ensino da Arte significativa, Moran (2015) que discute 

relação da tecnologia e educação na contemporaneidade.  

Os resultados apontam que o ensino da Arte por meio de 

tecnologia implica em uma educação que abrange novos modos de 

ensinar/aprender e de práticas pedagógicas engajadas à formação 

crítica e conscientizadora dos educandos para a democracia social e 

melhoria de vida das pessoas nas comunidades onde estão inseridos.  

O Capítulo 11, de título A insensibilidade humana e a 

subjetivação narcisista nos contos História de Amor 17, de Daniel 

Pellizzari, e Uma vela para Dario, de Dalton Trevisan, de autoria de 

Jaíne Beatriz de Almeida Tavares e Luan Paredes Almeida Alves 

analisa os contos citados e objetiva mostrar que ambas as narrativas 

representam posturas, relações e ações bastante desumanizadas. 

Partimos do pressuposto de que essas posturas, relações e ações 

elaboradas pelos contos apontam para o que poderia acontecer na 

sociedade contemporânea, essa na qual estamos inseridos.  

Dessa maneira, os autores tratam, em um primeiro momento, 

de caracterizar o que entendemos por sociedade contemporânea a 

partir de autores como Bauman (2004) e Caniato (2010). Em seguida, 

realizam a análise dos contos, propriamente, observando como se 

constituem os personagens e como se relacionam.  

Concluem que, os contos, mostram ao leitor do que é capaz o 

ser humano que habita uma sociedade em que o materialismo e o 

narcisismo são os valores mais cultivados.  

O Capítulo 12, sob o título Por meio da percepção dos povos 

indígenas do Laje Velho Guajará-Mirim/RO, das pesquisadoras 

Luciana Oliveira Monteiro e Josimeire Santos da Mata traz uma 
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reflexão sobre o problema da Educação Ambiental praticada na 

comunidade indígena do Laje Velho de Guajará-Mirim/RO, pautando-

se em duas questões: quais os movimentos sócios ambientais para a 

preservação ambiental-política-histórica desse espaço que se localiza 

a comunidade indígena?  E como se devolve o trabalho de Educação 

Ambiental e política nesta localidade?  

Visam, portanto, esclarecer praticas não muito convencionais 

para o ambiente indígenas e enfatizam as boas práticas já existentes. 

Além de alcançar objetivos como: relacionar como se configura o 

processo de Educação Ambiental no momento histórico-político na 

Terra Indígena do Laje Velho de Guajará-Mirim-RO, identificar a 

abordagem sócio ambiental na comunidade indígena do Laje velho; 

discriminar às políticas públicas pertinentes como princípios 

norteadores no trato das questões ambientais e escrever a 

retrospectivas históricas do Povo Indígena do Laje Velho para melhor 

compreensão dos princípios norteadores com os pressupostos da 

Educação Ambiental.  

O Capítulo 13 também traz uma reflexão ecopedagógica, no 

sentido lato do termo, com ênfase na literatura moçambicana, com o 

título Caminhos das águas de Anúbis: a criança e o ancião no conto 

O rio das Quatro Luzes, os autores Marcos Aparecido Pereira, 

Epaminondas de Matos Magalhães e Marinei Almeida analisam o 

conto O rio das Quatro Luzes, de Mia Couto que gira em torno da 

temática de uma criança que deseja morrer. Sustentam os seus estudos 

em Bachelard (2018) que ajuda a compreender a simbologia das águas 

do rio que conduzem à viagem derradeira desta vida. Acrescentam os 

pensamentos de Durand (2014) os quais auxiliam na compreensão de 

como o homem cria maneiras de lidar com a certeza do fim. A morte 

e a condição humana são os temas de estudos e o leitor, seja do artigo 

do conto em estudo, é impelido ao aprofundamento de suas próprias 

experiências relacionadas à temática e convidado a aprimorar sua 

compreensão do mundo infantil e da morte.  

A sexualidade humana foi tema de estudo abordado no 

Capítulo 14, cujo título atribuído foi Educação sexual na escola: 

desafios, ocasião que os autores Marcos Felipe Chiaretto e Mário de 

Oliveira Neto discutem sobre educação sexual na escola, cuja reflexão 
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e aplicação sempre foi uma proposta desafiante. Isso porque as 

transformações são constantes numa instituição escolar, sendo que o 

educar para a equipe de professores (as) pode ser prazeroso e ao 

mesmo tempo desconcertante na medida em que a diversidade se 

constitui em um vetor a ser considerado, implicando em mudanças 

paradigmáticas. Mas de que forma os temas referentes à sexualidade e 

à educação sexual têm sido abordados nas escolas com vistas ao 

enfrentamento de desafios que possam ser transformadores de 

entendimentos e ações. 

Desse modo, este artigo tem como objetivo apontar para 

alguns desafios da Educação Sexual na escola nos dias de hoje.  

A temática sobre tecnologia e educação foi retomada no 

Capítulo 15, pela professor e pesquisadora Maria José Alves de 

Assunção que, com o artigo intitulado Tecnologias digitais de 

comunicação e informação: o Blog como estratégia educacional, 

objetiva investigar o uso de ambientes virtuais de aprendizagem, tais 

como as possibilidades de uso pedagógico dos blogs, e como se dá à 

apropriação dessa tecnologia pelos 28 alunos do 3º período da 

licenciatura em Pedagogia/Séries Iniciais.  

A pesquisa traz ainda, contribuições sobre a utilização de 

blogs na educação e servirá de incentivo a posteriores investigações 

sobre sua utilização na educação. 

O Capítulo 16, dos autores Ronilson de Sousa Lopes, 

Francisco Marcos Rodrigues da Costa e Cláudio Lopes Negreiros, sob 

o título: É preciso transcrever o mundo: repensando o ato de ler 

com Paulo Freire, tem por objetivo demonstrar a importância do ato 

de ler, segundo o escritor Paulo Freire, que vê o ato da leitura de 

mundo como precedente da leitura do texto escrito.  

Nesse sentido, segundo os pesquisadores, os ambientes de 

ensino devem valorizar os conhecimentos do universo dos educandos, 

uma vez que o professor não é o único possuidor do saber. A partir 

dessa perspectiva, o discente se torna sujeito do conhecimento vai 

desvelando o mundo e ao mesmo tempo transformando a realidade, a 

partir da reflexão e da ação.  

O Capítulo 17, intitulado A literatura mítica na escola: 

ações educativas com a Filosofia no IFAM Campus Lábrea, de 
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autoria dos pesquisadores Ronilson de Sousa Lopes, Cláudio Lopes 

Negreiros e Edimilson de Sousa Macedo, apresenta conceitos de 

mitologia enquanto narrativa que trata da gênese do universo, das 

plantas, do homem e dos demais seres existentes na natureza, visando 

explicar a realidade; destacam a importância deste saber enquanto 

gênero literário para a compreensão do aluno em sala de aula, bem 

como, apresentam as características de sua estrutura, a maneira que os 

estudiosos os divide e, reforçam que este saber enfrenta, muitas vezes, 

a desqualificação por a tratar como inverdade.  

No penúltimo Capítulo, o artigo O ensino de Filosofia em 

Renata Aspis e Silvio Gallo, dos pesquisadores Ronilson de Sousa 

Lopes, Luciana Oliveira Monteiro e Soraya Rebouças de Siqueira 

objetiva descrever, por meio de estudo bibliográfico, a proposta do 

ensino de filosofia elaborada pelos pensadores Renata Lima Aspis e 

Silvio Gallo, bem como compará-la com a visão do filósofo 

existencialista Jean Paul Sartre e com as noções de educação bancária 

do educador Paulo Freire.  

Destacam ainda que, a disciplina de filosofia consiste em uma 

atividade de criação de conceitos, não de forma bancária, mas ao 

contrário, como forjadora de “autonomia intelectual” do adolescente e 

jovem do ensino médio. 

Fechando esta terceira edição, o Capítulo 19 traz o título de O 

escolhido: entre O Bem e o mal, uma análise da obra Sertões de 

sangue do autor Romulo Nétto, de autoria das pesquisadoras Simoni 

Rodrigues dos Santos e Rute Carvalho Rodrigues e do pesquisador e 

escritor Isaac Newton Almeida Ramos. O artigo elucida os elementos 

formais do romance contemporâneo, a partir da obra Sertões de 

Sangue do autor Romulo Nétto e focaliza a possibilidade da existência 

de pontos convergentes e de confronto em relação ao “pacto fáustico”. 

Para referenciar tais concepções propuseram uma analogia 

com a obra Grande Sertões: Veredas de Guimarães Rosa, no intuito 

de estabelecer as semelhanças entre as narrativas. A pesquisa foi 

desenvolvida por meio de um estudo comparativo bibliográfico, 

análises e interpretações de livros e artigos científicos que enfatizam 

o assunto pesquisado.  
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Diante do exposto, os autores pretendem apresentar duas 

linhas de leituras que polarizam o debate crítico centrado no romance 

de Romulo Netto, a saber: as questões sociais e a contraposição ao 

maniqueísmo recorrente na obra, que problematizam os conflitos 

existentes entre o Bem e o Mal, a resignação do homem e a 

configuração de poder que constituem as narrativas. 

Finalmente, não nos restam dúvidas que o objetivo desta 

iniciativa, mais uma vez, foi alcançado exitosamente. 

Assim, temos a satisfação de, pela terceira vez, entregar a 

comunidade acadêmica uma coletânea resultante de pesquisas teórico-

práticas que, sem sombra de dúvidas colaborará com as áreas de 

COMUNICAÇÃO, LITERATURA e demais LINGUAGENS. 

A RETEXTUALIZAÇÃO aconteceu novamente!! Boa 

leitura!! 

 

 

 

José Flávio da Paz e  

Néstor Raúl González Gutiérrez,  

Organizadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 RETEXTUALIZAÇÃO: COMUNICAÇÃO, LITERATURA E LINGUAGENS 

ISBN 978-85-92872-30-4 
 
 

 

P
ág

in
a1

8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 RETEXTUALIZAÇÃO: COMUNICAÇÃO, LITERATURA E LINGUAGENS 

ISBN 978-85-92872-30-4 
 
 

 

P
ág

in
a1

9
 

Capítulo 1 

ESCRITA DIGITAL NA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

INTERDISCIPLINAR 

 

Ana Teresinha Elicker 

Débora Nice Ferrari Barbosa 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ensinar através da metodologia de projetos requer a 

participação ativa dos alunos envolvidos no processo, pois exige 

comprometimento das partes. O professor tem um papel fundamental 

de orientação e monitoramento das atividades, uma vez que a cada 

momento surgem novas e significativas informações e o aluno é o 

protagonista e o condutor de seu aprendizado. Ao organizar a prática 

pedagógica, o professor orientador necessita conhecer o Projeto 

Político Pedagógico, o Plano de Conteúdo da turma e o calendário 

escolar, além de definir, em conjunto com os alunos, o tema a ser 

estudado.  

Enquanto o “Projeto Político Pedagógico diz respeito ao plano 

global da instituição, o projeto de Ensino-Aprendizagem corresponde 

ao plano de aula.” (VASCONCELLOS, 1999, p. 97). Ao propor para 

a turma a elaboração do projeto, urge conversar com os professores 

sobre a importância da participação das outras disciplinas e propor um 

trabalho interdisciplinar, uma vez que a interdisciplinaridade 
   

se deixa pensar, não apenas na sua faceta cognitiva - sensibilidade à 

complexidade, capacidade para procurar mecanismos comuns, 

atenção a estruturas profundas que possam articular o que 

aparentemente não é articulável - mas também em termos de atitude - 

curiosidade, abertura de espírito, gosto pela colaboração, pela 

cooperação, pelo trabalho em comum. Sem interesse real por aquilo 

que o outro tem para dizer não se faz interdisciplinaridade. Só há 

interdisciplinaridade se somos capazes de partilhar o nosso pequeno 

domínio do saber, se temos a coragem necessária para abandonar o 

conforto da nossa linguagem técnica e para nos aventurarmos num 

domínio que é de todos e de que ninguém é proprietário exclusivo. 

(POMBO, 2005, p. 13). 
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Para que isso aconteça, é necessário que um professor, de uma 

das disciplinas envolvidas, assuma a coordenação do projeto; neste 

estudo, foi a disciplina de língua portuguesa. A escola, de acordo com 

Pombo (2005, p. 13), “tem que se preparar para a 

interdisciplinaridade”. O professor e a turma devem conversar a 

respeito do que é importante saber e os meios que serão acionados para 

construir juntos este saber. O professor levanta as possibilidades e 

espera a participação dos alunos, usando “o recurso metodológico do 

questionamento, da problematização, sintetizada nas perguntas” 

(VASCONCELLOS, 1999, p. 176). Em tese, essa participação 

acontece de forma simultânea, uma vez que os adolescentes, espera-

se, sejam participativos e ativos e, quando estimulados, participam 

efetivamente e apresentam muitas ideias. Após o levantamento das 

ideias dos alunos, devem ser anotadas as mais relevantes sugestões e 

escolher uma dentre as mais votadas que atenda ao interesse da maioria 

do grupo.   

No caso deste estudo, o grupo instigado a participar fez um 

levantamento de situações que gostaria de aprender, embora focado na 

Língua Portuguesa, pois entre os apontamentos foi manifesto o desejo 

de escrever melhor, o que sabemos ser possível em todas disciplinas. 

Ao começarmos o levantamento de perguntas, o professor orientador 

buscou conhecer o grupo de alunos e seus saberes, evidenciando o que 

os discentes esperam aprender com a pesquisa a ser realizada no 

projeto. O tema de estudo surgiu após um levantamento de perguntas 

orientadas pelo professor com a participação ativa dos alunos, em um 

momento de importante participação, criando um ambiente em que os 

alunos se sentiram acolhidos e suas contribuições tornaram-se parte 

real do processo. Cabe registrar que, num primeiro momento, todas as 

ideias e sugestões foram bem vindas, pois deram origem ao tema de 

estudo.   

Foram surgindo às ideias e todas se entrelaçavam. Como 

informações de contexto, vale destacar que a escola onde o projeto foi 

desenvolvido fica em uma cidade pequena e que, por muito tempo, os 

familiares dos alunos viviam da agricultura; as informações e 

questionamentos que os alunos trouxeram ao diálogo, no momento em 
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que abordávamos o tema a ser estudado pelo grupo, eram muito 

parecidos e demonstraram interesse em saber mais sobre agricultura, 

plantio e vida sustentável, e facilmente responderam às perguntas: o 

que temos? O que é importante hoje? E assim, com base no 

conhecimento cultural dos alunos, surgiu um novo tema que foi 

agricultura familiar. Dessa abordagem, conclui-se que o que querem 

saber torna-se grandioso, de extremo valor, por ser uma busca e uma 

necessidade apresentada pelos jovens estudantes.   

Assim, começamos a estruturar o trabalho, que partiu de um 

assunto de aula, passou por uma saída de campo e, com esses saberes, 

escrever os textos de acordo com os gêneros sugeridos na série tornou-

se uma tarefa fácil para o aluno, pois ele detinha as informações 

necessárias para produzir.   

Após, passamos a organizar as sugestões de participação de 

outras disciplinas, por exemplo, Ciências, na investigação de plantas, 

como os fungos comestíveis ou a sustentabilidade e os compostos 

orgânicos e as possibilidades de construir o conhecimento juntos, ação 

que exige do aluno sua participação responsável. Conforme Rojo 

(2013, p. 30), “pensando na questão da formação para o trabalho, para 

a cidadania, para a vida pessoal”, o projeto pedagógico deve 

“funcionar, primeiro colaborativamente, segundo 

‘protagonistamente’”, o que implica em uma pedagogia de projeto e 

não uma pedagogia de conteúdos. Essa mesma autora afirma que a 

pedagogia de projetos contempla o multiletramento e aproxima o 

mundo escolar da vida cotidiana do adolescente. O multiletramento, 

segundo Rojo (2013, p. 8), traz propostas de ensino que “deveriam 

abranger atividades de leitura crítica, análise e produção de textos 

multissemióticos em enfoque multicultural”, apresentando, no 

universo escolar, diferentes modos e formas de leituras.   

Segundo Rojo (2013, p. 28), “essa é a ideia da Pedagogia dos 

Multiletramentos, formar os professores para que eles consigam 

trabalhar de outra maneira”, como no caso a metodologia de projeto 

que sai “da lógica do século XIX, da educação transmissiva, do 

patrimônio que eles têm a transmitir e pensem um pouco no 

funcionamento da vida social contemporânea.” (ROJO, 2013, p. 28). 

Essa atitude pedagógica significa oportunizar ao aluno novos textos e 
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novas formas de leituras e ainda convidá-lo a participar ativamente do 

seu processo de aprendizagem, o que não desqualifica o professor, ao 

contrário, o aproxima de seus alunos e dos conhecimentos deles, 

tornando as aulas mais eficazes com alunos interativos e 

participativos.  

  

APRESENTAÇÃO DO PROJETO E DO CONTEXTO DA 

PESQUISA  

 

O projeto: “Textos digitais multimodais de forma colaborativa 

entre alunos” (ELICKER, 2018), foi desenvolvido com uma turma de 

nono ano, do Ensino Fundamental, de uma escola pública municipal, 

localizada na cidade de Rolante/RS, no ano de 2018. O município é 

conhecido como a “capital nacional da cuca e terra de Teixeirinha”. 

Tem 20.920 habitantes, segundo o IBGE (2017), e é cortada pelo Rio 

Rolante, que desce entre os morros e contorna o pequeno centro.   

A escola onde ocorreu a prática pedagógica é nova, tem 250 

alunos e poucos recursos didático-pedagógicos e de pesquisa para 

oferecer a esses alunos. O educandário possui um laboratório de 

informática obsoleto, com pouco acesso à internet. A turma 191, com 

a qual foi desenvolvido o projeto, é mista, composta por 27 alunos, 

com idades entre 14 e 16 anos; os educandos são participativos, 

organizados e com boa interação entre si.   

Nos primeiros contatos com a turma, a professora-

pesquisadora fez um levantamento, oral, sobre o que “nós/alunos 

sabemos? O que temos?” e “sobre o que temos interesse em saber? O 

que queremos aprender?” Durante a conversa, uma aluna foi 

registrando, no quadro, as respostas dos alunos. Surgiram diversos 

assuntos ligados ao universo rural e muitos questionamentos sobre 

pequenas plantações, hortas e pomares. Em função disso, sugeriram 

uma saída de campo, uma expedição investigativa para avaliar a 

agricultura familiar e o plantio em pequenos espaços, pois a maioria 

dos envolvidos possuía pequenas hortas ou pomares. A partir desta 

ação, surgiu o tema do projeto.   
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Para o registro da pesquisa, de forma colaborativa ou individual, 

optamos pelo uso do docx no Google drive1. Para realizar os registros, 

os alunos utilizaram seus celulares e notebooks da escola. Antes que 

se iniciasse o trabalho propriamente dito, a professora orientadora 

retomou com os alunos as características de alguns gêneros textuais, 

entre eles o conto, o e-mail e o relato, e lembrou que a escolha do 

gênero está relacionada com a finalidade do texto. Isso 

instrumentalizou os alunos para elaborarem entrevistas, redigirem 

relatórios e textos explicativos a partir das pesquisas realizadas sobre 

o assunto escolhido para investigação.   

Os conteúdos gramaticais específicos previstos para o ano, 

tais como: orações (e suas formas), pronomes, verbos, formação e 

estrutura das palavras, concordância, semântica e sintaxe, foram 

abordados a partir dos textos produzidos pelos alunos, considerando 

suas dificuldades, por meio de atividades constantes de escrita, de 

leitura, de revisão dos textos e de reescrita. Assim, promoveu-se o 

desenvolvimento da capacidade de comunicação e uma maior 

autonomia em relação ao uso do idioma materno, para o que a 

ferramenta gratuita do Google pareceu adequada.   

Para avaliar o progresso dos alunos ao longo do projeto, 

decidimos pelo uso do registro diário das atividades feito pelos 

próprios alunos e acompanhado pelo professor. Além disso, cada aluno 

realizaria uma apresentação oral compartilhada com o grande grupo. 

O registro diário foi um instrumento utilizado para comtemplar a 

pesquisa-ação, com a qual todos os sujeitos deveriam estar envolvidos 

para que o projeto se desenvolvesse e trouxesse resultados positivos. 

O foco do projeto foi a produção textual com autonomia nas aulas de 

português, com tempo direcionado para a leitura e a interpretação de 

diferentes gêneros textuais discursivos.   

Os textos produzidos pelos alunos inter-relacionam-se e 

percorrem as diferentes disciplinas do nono ano, mesclando conteúdos 

programáticos ministrados por professores distintos, apresentando-se, 

assim, como uma forma concreta de atividade interdisciplinar. Isto é, 

                                                           
1 Docx no Google Drive – há uma ferramenta chamada documentos no drive do Google 

disponível, Apêndice C.   
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os textos produzidos transitam e abrangem diferentes conteúdos 

previstos para serem desenvolvidos neste ano escolar. O assunto dos 

textos produzidos não foi proposto apenas pelos professores das outras 

disciplinas, mas também os assuntos que emergiram de discussões 

conjuntas entre os alunos e a professora mediadora do projeto.   

 

PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROJETO 

   

  A prática metodológica por projeto “diz respeito mais 

estritamente ao aspecto didático” (VASCONCELLOS, 1999, p. 96), 

ou seja, o plano de aula. Em um dos primeiros encontros com os 

alunos, foi realizada uma conversa a respeito da língua portuguesa 

(língua materna de todos os presentes), salientando que cada um é 

“dono” de sua língua. Discutiu-se também a relação entre a língua 

materna e a disciplina de Língua Portuguesa na escola. As 

intervenções dos alunos evidenciaram que eles não gostam muito 

dessa disciplina: “oh: eu não gosto, eu não sei escrever”; “não sei 

português”; “é muito chato”; “é um amontoado de regras”.   

Isso mostra que, mesmo o português sendo sua língua 

materna, os alunos não consideram o estudo da língua fácil. Para eles 

as regras são difíceis e não veem muita aplicação para aquilo que 

aprendem na escola. Ao serem questionados sobre onde usam o que 

aprendem nas aulas de Língua Portuguesa, não souberam responder. 

Disseram também que não gostam de ler nem de escrever, que 

preferem escrever no celular, conversar no whatsapp e no facebook, 

em redes sociais abertas e populares, de fácil acesso e com pouca 

demanda de rede de internet, o que consome poucos créditos no uso 

de dados móveis, segundo os estudantes.   

A primeira produção de texto coletiva foi um relato sobre os 

critérios usados para a escolha dos grupos e do nome atribuído a cada 

grupo. Na redação desse texto, não houve qualquer interferência da 

professora. Cada grupo teve autonomia e, com agilidade e sem maiores 

ressalvas, a tarefa foi cumprida com muita facilidade.   

Do sexto encontro em diante, em um total de 32 encontros de 

2 horas cada, o projeto começou a ganhar forma e foi melhor 

compreendido pelo grupo, pois estavam familiarizados com as 
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ferramentas escolhidas para a produção e com a forma como as tarefas 

propostas eram trabalhadas para alcançar os objetivos de 

aprendizagem.   

Após conversas individuais e em grupos, os alunos sugeriram 

assuntos que gostariam de estudar, como viver da roça; como são os 

produtos orgânicos; quem são e como vivem os colonos; a horta como 

segundo turno de trabalho; o que é agricultura familiar; o que Rolante 

produz. Como todos os assuntos levantados estavam relacionados, 

decidiu-se, por meio de votação, que o tema do projeto seria 

agricultura familiar e produtos orgânicos.   

Para o desenvolvimento do projeto, pensamos em fazer saídas 

de campo, uma na localidade de Boa Esperança e outra em um bairro 

próximo à escola. Os locais foram escolhidos por votação. Além disso, 

considerou-se que eram locais com muita informação sobre o que os 

alunos buscavam aprender. Isso definido, os grupos começaram a 

escrever textos informativos, ilustrados com fotos, sobre o município 

e sobre a escola. Cada aluno redigiu também um texto autobiográfico. 

Assim, puderam testar as ferramentas e a redação de textos coletivos 

e colaborativos.   

A saída de campo foi realizada como uma expedição 

investigativa para a localidade escolhida pelos alunos, para visitar uma 

família, se inteirar da sua rotina e verificar como esse grupo familiar 

retira seu sustento da terra. A turma foi recebida por Dona Alzira da 

Silva, de 80 anos, uma senhora viúva, que criou 11 filhos trabalhando 

na agricultura. Falou-nos sobre como a rotina de anos se mantém. 

Como tarefa, os alunos registraram, no documento docx, as perguntas 

e as respostas da entrevista e fizeram um relatório, de forma 

colaborativa.   

Após isso, como parte do projeto contava com a participação 

das outras disciplinas, os alunos perceberam importância de separar os 

conteúdos e de dividi-los com outras disciplinas do projeto. Assim, 

surgiu um programa, que pode ser visualizado no Quadro 1, que foi 

organizado com os professores das outras disciplinas.    
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Quadro 1 – Programa de aprendizagem 

 

 

Fonte: desenvolvido pela turma em conjunto com a professora pesquisadora (2018) 
   

Com a finalidade de colocarmos a aprendizagem em prática, 

definiu-se que seriam desenvolvidos diálogos/entrevistas sobre o tema 

de estudos e sobre plantio e pesquisas, a fim de valorizar, recuperar e 

manter a memória das culturas de Rolante/RS. Além disso, objetivava-

se também refletir sobre alimentação e sobre possibilidades de, em 

pequenos espaços, produzir alguns alimentos, nas casas dos alunos, na 

cidade.   

Os próprios alunos conversaram com os professores das outras 

disciplinas, os quais complementaram o programa. Assim, o projeto 

de estudos começou a ganhar forma. Os alunos começaram a montar 

Disciplina Programa 

Língua 

Portuguesa   

A produção de textos (gêneros propostos para o ano) será de forma 

colaborativa, utilizando o Google drive, no docx e individual nos 

cadernos. O aluno deverá saber o gênero a que pertence o texto 

produzido ou lido por ele. Elaborar entrevistas, relatórios e pesquisas 

acerca dos alimentos. Os conteúdos gramaticais esperados para o 

ano, tais como: orações (e suas formas), pronomes, verbos, formação 

e estrutura das palavras, concordância, semântica e sintaxe serão 

abordados no decorrer dos textos, pois o ler, o escrever e o rescrever 

serão atividades constantes, a fim de promover o multiletramento e 

proporcionar maior autonomia em relação ao uso do idioma 

materno.   

Matemática   Área de plantio – medidas das propriedades (Como? E 

equivalência?).   

Ciências   Propõe-se pesquisar as plantas e fazer o antídoto (venenos 

agroecológico).   

Inglês   

Trabalhar a tradução dos textos produzidos ou parte deles com o 

intuito de ampliar o vocabulário com verbetes sobre o tema de 

estudo. Produzir: comentário, relatos e outros, no docx. Verificar 

nomes em inglês dos produtos mais produzidos.   

História   Estudar sobre épocas de plantio.   

Geografia   Relevo e clima adequado para o plantio.   

Ensino 

religioso   
Estudar sobre plantas medicinais e plantas que curam.   
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o trabalho, pesquisaram como escolher um título, o que é título, como 

deveria ser, o que é um tema, o que é um problema de pesquisa, entre 

outras partes que compõem um projeto pedagógico. Dessa forma, 

chegou-se à proposta de trabalho, que foi sugerida pelo grupo de 

alunos da turma e após discussão conjunta acordada por votação e 

pode ser visualizada no Quadro 2.   

 

Quadro 2 – Proposta de Trabalho do Projeto da turma 

Título  
Agricultura: hortas orgânicas e sustentabilidade – 

mudanças de hábito e mudanças de vida.   

Tema  

A sustentabilidade das famílias com suas hortas. 

Agricultura familiar e o plantio orgânico em pequenos 

espaços.  

Problema  Como cultivar alimentos orgânicos em pequenos espaços?   
Fonte: desenvolvido pela turma em conjunto com a professora pesquisadora (2018) 

 

A professora-pesquisadora, sempre como mediadora, recebia 

as ideias, comentava e dava sequência ao projeto. O grupo registrava 

tudo no Google documentos. A cada aula novas perguntas, novos 

saberes e novas orientações surgiam.   

No início de abril, inesperadamente, a professora-

pesquisadora ficou impossibilitada, por cinco (5) dias, de comparecer 

à escola. O projeto não parou. Os alunos continuaram trabalhando e a 

professora-pesquisadora os orientou de sua casa, postando tarefas e 

comentários no documento, aos quais os alunos respondiam. Em um 

desses dias, foram elaborados, em conjunto, o objetivo geral e os 

objetivos específicos do projeto, para que os alunos alcançassem os 

objetivos de aprendizagem as partes são apresentadas no Quadro 3.  

 

Quadro 3 – Objetivos do projeto 

Objetivo geral   

O objetivo da escolha do tema foi verificar a 

produção agrícola da cidade de Rolante e a 

agricultura familiar, com produtos orgânicos e 

quem são os agricultores (famílias) e o que 

produzem.  



 RETEXTUALIZAÇÃO: COMUNICAÇÃO, LITERATURA E LINGUAGENS 

ISBN 978-85-92872-30-4 
 
 

 

P
ág

in
a2

8
 

Objetivos específicos   

• Experienciar a interdisciplinaridade com um 

único tema por disciplina.   

• Autorresponsabilidade pelo aprendizado, 

como protagonista do trabalho.   

• Identificar os gêneros textuais a que 

pertencem os textos trabalhados nas diferentes 

disciplinas.   

• Identificar produtos tradicionais da agricultura 

local.   

• Conhecer e reconhecer produtos orgânicos e 

seus benefícios.   

 • Perceber a importância do consumo consciente 

de produtos orgânicos para a saúde e o bem-

estar.   
Fonte: desenvolvido pela turma em conjunto com a professora pesquisadora (2018) 

  

Além disso, os alunos precisaram elaborar um relatório 

referente à saída de campo e uma avaliação individual sobre o 

andamento e o acompanhamento das aulas de português e comentar a 

aula à distância usando aplicativo do Google documentos. Também 

foram solicitados a elaborar uma sequência de perguntas para 

receberem um palestrante que veio conversar com eles sobre o tema – 

sustentabilidade e respeito à vida ambiental, na disciplina de Ensino 

Religioso.   

Em outra aula, cada grupo expôs suas anotações e como 

estavam fazendo suas pesquisas. Quando se trabalha em grupo, uma 

das queixas é que alguns integrantes não ajudam, mas, conversando, 

tudo se resolve. Isso também aconteceu com essa turma, por isso foi 

necessária uma pausa para reformular e readaptar as formas de 

trabalho.   

Após a reorganização, os alunos solicitaram a aula de artes 

para fazerem cartazes, para serem usados no compartilhamento das 

pesquisas com o grande grupo, o que foi uma proposta avaliativa. Cada 

grupo passou a intensificar a pesquisa, a revisar o projeto e a preparar 

a apresentação para o grande grupo. Os grupos fizeram cartazes, slides 

e outros recursos para explicar com clareza o trabalho e mostrar 

propriedade (domínio) em relação ao tema de estudo. As 
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apresentações dos trabalhos, com fotos e relatos dos alunos, também 

foram postadas na página do Google drive.    

 

METODOLOGIA   

 

Para atender aos objetivos propostos e responder a questão de 

pesquisa aplicou-se uma prática pedagógica que contemplou o uso de 

aparelhos celulares, ferramenta de estudo que, em alguns momentos, 

substituem os livros didáticos e cadernos de registros dos alunos. O 

ensinar e o aprender com a metodologia de projetos focaliza na 

importância de uma visão sistêmica do currículo escolar, uma vez que 

se propõe envolver as disciplinas. O projeto de escrita colaborativa em 

espaços digitais respeitou a inclusão e a equidade dos envolvidos 

proporcionando recursos e atendimentos adequados. O professor e o 

aluno, na abordagem interdisciplinar, são pesquisadores e não apenas 

meros repetidores de informações.   

Separamos a abordagem de projetos em quatro etapas. A 

primeira etapa é o momento de criar vínculos e assumir 

responsabilidades - o professor deve buscar conhecer o grupo de 

alunos. Quem são? Como e onde vivem? Quais seus saberes, suas 

necessidades, seus desejos? E explicar o funcionamento da abordagem 

da metodologia de projetos, e a possibilidade de outros recursos, como 

o uso do celular. Na segunda etapa, a da problematização, definem-se, 

em conjunto com os alunos, uma situação-problema e um tema, sendo 

também nessa etapa ter claro quais recursos serão utilizados e se todos 

os envolvidos têm condições de adequar. A terceira etapa servirá para 

esquematizar o projeto seguindo o tema de interesse dos alunos 

respeitando as necessidades coletivas. Na quarta etapa são 

estabelecidos os objetivos e os meios para alcançá-los; esse também é 

um momento de relatar as atividades e promover a autoavaliação.   

  

RESULTADOS   

   

Os resultados apontam para a compreensão da leitura e escrita 

dos gêneros digitais, com participação efetiva dos sujeitos envolvidos 

no processo de letramento. A produção de textos em espaços digitais 
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requer sujeitos com conhecimento do mundo digital. Os nativos 

digitais (Palfrey; Gasser,2011) e a integração com a tecnologia é 

essencial para oportunizar o conhecimento de novas formas de leitura 

e de ampliá-las, em um processo de ensino e aprendizagem em que a 

interação oportuniza novos conhecimentos. Na experiência de 

produzir textos em um ambiente digital, de forma cooperativa os 

alunos aprenderam muito mais do que usar um recurso novo, eles 

aprenderam novas formas de ler e de escrever respeitando o tempo e a 

maneira de cada um. O cruzamento dos assuntos dos textos (Pombo, 

2005) permitiu uma maior interação entre o grupo, que se ajudou 

coletivamente. Assim, por exemplo, um texto de Ciências foi escrito e 

reescrito na disciplina de Língua Portuguesa, no documentos do 

Google, em cooperação, de forma que a opinião de todos fossem 

aceitas e sendo essas produções acompanhas pelos professores do 

projeto. A ensinagem (Anastasiou, 2002), é uma prática social 

complexa, mas a construção do ‘que’ e do ‘como’ nesse processo de 

projetos possibilita o pensar, o agir e o partilhar o pequeno domínio 

individual do saber. A produção cooperativa amplia o saber de um pela 

receptividade do saber do outro.   

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

    

Para avaliar os alunos durante o processo, “tomaram-se como 

critérios de autonomia e comprometimento” (ELICKER et. Al, 2018), 

na construção dos pontos a serem avaliados na busca de respostas aos 

questionamentos e a organização das produções individuais e 

coletivas, o comprometimento na forma como participavam e 

contribuíam com as produções textuais que discorriam sobre um 

determinado assunto da pesquisa, com embasamento e defender sua 

opinião com sustentação.   

Avaliar um aluno, em qualquer situação de aprendizagem, não 

é uma tarefa fácil, mas poder acompanhar diretamente seu processo de 

escrita, página a página, ou seja, no momento em que o aluno está 

digitando e, ainda, poder auxiliá-lo em seu percurso é, com certeza, 

uma forma mais fácil e coerente de avaliar. Além disso, com essa 

experiência de produzir textos em um ambiente digital, coletivamente, 
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e, ainda, com o apoio e orientação do professor, os alunos aprenderam 

muito mais do que usar uma ferramenta nova, eles aprenderam novas 

formas de ler e de escrever.   

A experiência também os tornou mais autônomos. Quando 

não obtinham respostas para suas dúvidas imediatamente, com um 

colega ou com o professor, eles buscavam as respostas com outras 

pessoas, com outros professores, com a diretora da escola, com a 

servente, nas saídas de campo em grupo ou por meio de pesquisas 

individuais através de entrevistas ou na internet. Todo esse processo 

foi levado em conta na avaliação.   

No decorrer das aulas, várias vezes, a professora parou para 

“conversar”, a fim de remodelar o projeto com objetivo de que os 

alunos não se distanciassem do foco, que era, entre outras coisas, 

ampliar a capacidade de ler e interpretar textos de gêneros diferentes, 

questionar as afirmações, tomar posição e aprenderem a redigir textos 

com ideias próprias, tornando, assim, a escrita mais autônoma e 

significativa ao mesmo tempo em que eram retomadas as orientações 

para aula (VASCONCELLOS, 1999). Isso porque, às vezes, a 

liberdade de produzir textos deixa os alunos sem ação e alguns ficam 

aguardando uma ordem de trabalho ou um direcionamento da tarefa, 

por estarem muito acostumados com o sistema de ensino tradicional2.   

Desejamos que os alunos tenham uma boa produção tanto oral 

quanto a escrita, com domínio de informações que sustentam os seus 

textos, usando diferentes gêneros, utilizando palavras adequadas para 

expressar pensamentos e ideias acerca do tema em estudo, 

desenvolvendo assim, sua competência de leitura e escrita, porque, 

conforme Marcuschi (2005, p. 21), a “escritura reestrutura o 

pensamento e introduz novas formas de raciocínio.” Assim, é possível 

tornar os alunos letrados, o que, de acordo com a estudiosa Soares 

(2004a), significa levá-los ao exercício das práticas de interações 

sociais de leitura e de escrita.   

  

                                                           
2 Ensino Tradicional: Na abordagem tradicional o ensino está centrado no professor e ao aluno 

cabe executar as prescrições do mestre. Segundo Mizukami (1986), Metodologia Tradicional 

da “ênfase às situações de sala de aula, onde os alunos são ‘instruídos’ e ‘ensinados’ pelo 

professor. Os conteúdos e as informações têm de ser adquiridos os modelos imitados.”    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

  

No decorrer das atividades, ampliou-se o conhecimento dos 

adolescentes sobre o que de fato é vivenciado pelos agricultores e 

pelos pequenos produtores familiares da cidade de Rolante/RS, quais 

os produtos mais plantados e como se dá o plantio, assunto de interesse 

deles e que estruturou toda a escrita. Assim, eles não usaram mais os 

argumentos de que “não tenho ideia”; “não sei o que escrever”. Eles 

tiveram muitas ideias e, com o uso dos seus celulares e outros 

dispositivos eletrônicos, como tablets e notes, sentiram-se 

fortalecidos.   

O professor, na abordagem interdisciplinar, coloca-se como 

coordenador do processo. As atividades aconteceram de forma 

colaborativas e vinculadas às outras disciplinas, oportunizando troca 

de conhecimentos e oportunidades. A medida que educador se insere 

no universo plural e singular do processo de aprendizado dos alunos a 

inclusão e equidade acontece de forma natural, pois percebe-se que 

cada um é único em seus entendimentos e todos tem a compartilhar, 

seja auxiliando o colega ou sendo auxiliado. Na metodologia de 

projetos, as trocas são constantes e fundamentais para o 

desenvolvimento das atividades e acontecem de forma interdisciplinar 

e colaborativa entre os envolvidos, o que facilita e amplia as 

possibilidades de aprendizagem e respeita cada sujeito e o seu tempo 

de aprendizagem.   
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Capítulo 2 

APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS E COMUNIDADES DE 

PRÁTICA: IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS 

Caroline Vieira Rodrigues 

 

INTRODUÇÃO 

 

A partir dos estudos de Wenger (1998), este artigo apresenta 

como as muitas faces das identidades humanas se conectam e 

constantemente redefinem o sujeito e sua participação em grupos 

sociais. Por esse viés, acredita-se que o engajamento do indivíduo em 

diversas comunidades dá a sua identidade uma característica 

multifacetada por conta da ampliação de suas referências culturais 

devido a esse múltiplo pertencimento. 

Se a constituição das identidades humanas está relacionada às 

negociações de significados em meio social, aprender línguas está 

diretamente ligado às práticas sociais e linguísticas nas quais o sujeito 

se engaja e os sentidos que negocia nelas. Assim sendo, com base nos 

estudos de Canagarajah (2013) e García & Wei (2014), atentamos para 

as negociações dos indivíduos em práticas comunicativas translíngues 

- tão híbridas quanto as relações sociais nas quais se engajam por 

transitarem por diferentes zonas de contato – e pensamos em 

implicações pedagógicas geradas por essa perspectiva. 

A primeira seção deste texto, que se caracteriza como uma 

revisão bibliográfica, apresenta considerações sobre como as 

identidades se reconfiguram a partir das relações sociais dos sujeitos, 

bem como sua identidade linguística por conta das práticas sociais nas 

quais se engaja. Na segunda seção, ao considerar que aprendizagem 

de línguas ocorre nas zonas de contato entre os falantes da mesma e 

diferentes comunidades, atentamos para como identidades 

translíngues criam sentido nas práticas comunicativas e de que 

maneira observar essas práticas geram implicações para o ensino de 

línguas na comunidade de prática da sala de aula. 
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COMUNIDADES DE PRÁTICA E PRÁTICAS 

TRANSLÍNGUES 

 

Estudos nas últimas décadas sobre identidades, com foco no 

indivíduo a partir de uma perspectiva social, apontam como as 

diferentes interações humanas levam a reconfigurações das 

autopercepções dos sujeitos como pessoas (BLOCK, 2007, 2007b; 

HALL, 2006). Um dos autores dessa temática, Étienne Wenger 

(1998), defende que os grupos sociais nos quais os indivíduos 

participam – comunidades de prática, como nomeia o autor - 

redefinem constantemente suas identidades. 

Por sua perspectiva, a construção identitária está relacionada 

diretamente com a forma como cada sujeito renegocia significados 

para si através de experiências como membro de diferentes 

comunidades, “algumas do passado, algumas no presente, algumas 

como membro integral, outras de maneira mais periférica. Algumas 

comunidades podem até desempenhar papel central na constituição 

identitária do sujeito enquanto outras são mais secundárias”3 

(WENGER, 1998, p. 158, tradução nossa). Considerando assim que as 

experiências dos indivíduos, à nível individual em meio social, em 

grupos nos quais escolhe participar ou se distanciar, constituem os 

mais diferentes aspectos das identidades humanas. Esse viés contrapõe 

a tradicional visão essencialista de identidade fixa e imutável. 

Ao considerar que o sujeito está engajado em diversas 

comunidades, enxergamos sua identidade de maneira fragmentada e 

sua ação dentro desses grupos regida por essa característica múltipla 

que o constitui, o que o autor defende ser um Nexo de Pertencimento 

(WENGER, 1998, p. 158). Esse nexo individual é um entrelaçamento 

dos fios das diferentes trajetórias do sujeito pelas comunidades de 

prática às quais pertence(u), que se influenciam concomitantemente 

reconfigurando sua autopercepção como pessoa, sua prática e seu 

posicionamento dentro e fora de grupos sociais. 

                                                           
3 No original: “some past, come current, some ass full members, some in more peripheral ways. 
Some may be central to our identities while others are more incidental”. 
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A característica fragmentada das identidades humanas 

concede ao sujeito uma ampliação de suas referências culturais e a 

possibilidade da combinação dos diferentes recursos linguísticos a 

partir do nexo de pertencimento individual construído por uma rede 

de trajetórias pelas mais diversas comunidades de prática durante a 

vida, pois “nossas práticas, nossa linguagem, nossos artefatos e nossas 

visões do mundo refletem nossas relações sociais” 4 (p. 146, tradução 

nossa), como afirma o autor.5 

Wenger defende que questões de identidade são inseparáveis 

dos conceitos de prática, comunidade e sentido, haja vista que 

inclusão/exclusão e participação/não-participação de comunidades se 

dão em processos de identificação e negociação de sentido através das 

relações humanas. Dessa forma, se “a construção de uma identidade 

consiste na negociação de significados de nossa experiência de 

pertencer a uma comunidade social”6 (p. 145, tradução nossa), 

aprender línguas está diretamente relacionado aos grupos sociais aos 

quais nos associamos e às práticas linguísticas nas quais negociamos 

sentido dentro dessas comunidades. 

Canagarajah (2013), ao apresentar a dinâmica de interações 

em comunidades do Sul asiático, ilustra a negociação de sentido em 

práticas comunicativas entre falantes de línguas distintas. Assim como 

Wenger (1998) e suas comunidades de prática, o autor demonstra 

como a comunicação acontece em zonas de contato entre falantes e 

seu engajamento nessas negociações. De acordo com Canagarajah 

(2013), a realidade em vilas no Sul da Ásia revela que a diversidade 

linguística e étnica do lugar ultrapassa conceitos modernos de língua 

e nação. 

 
Seu espaço compartilhado normalmente apresenta dezenas de idiomas 

em cada interação. Eles não presumem que conhecerão pessoas que 

                                                           
4 No original: “our practices, our languages, our artifacts, our world view, all reflect our social 
relations”. 
5 Apesar de reconhecermos os muitos aspectos das identidades humanas que refletem as 
comunidades pelas quais os sujeitos transitam, como crenças religiosas, hábitos e modos de 
ver o mundo, destacamos neste texto língua e questões de aprendizagem. 
6 No original: “building an identity consists of negotiation of meanings of our experience of 
membership in a social community”. 
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falam o próprio idioma na maior parte do tempo. Essa mentalidade 

prepara-os para negociar diferentes línguas como um fato da vida 

cotidiana. Quando eles encontram uma pessoa de outro grupo 

linguístico, além disso, eles não procuram uma linguagem comum que 

facilite sua interação. Na maioria dos casos, essa busca seria inútil. 

Portanto, os interlocutores geralmente iniciam a interação com seus 

próprios idiomas. Ambas as partes mantêm seus próprios recursos 

linguísticos preferidos na conversa. 7(CANAGARAJAH, 2013, p. 39, 

tradução nossa). 

  

O autor aponta que tais práticas linguísticas híbridas, 

denominadas práticas translíngues, são frequentemente consideradas 

consequências do desenvolvimento da globalização, do movimento 

das migrações e transações econômicas, também dos avanços 

tecnológicos que ampliam as possibilidades de comunicação entre as 

pessoas; entretanto afirma que “condições sociais e discursos pós-

modernos não criaram práticas translíngues. Criaram apenas mais 

visibilidade para elas”8 (p. 37, tradução nossa).  

Para melhor ilustrar como acontecem práticas translíngues nas 

comunidades, o autor narra uma situação de negociação entre um 

feirante e um comprador em um mercado local no sul da Ásia (p. 35-

36). Siva, habitante local, dono de uma barraca de verduras, recebe um 

cliente falante de língua inglesa que combina palavras em inglês e 

tâmil para a negociação do preço das frutas. O estrangeiro pretende 

comprar bananas, mas acha que os preços estão muito altos. O 

vendedor combina recursos semióticos e elementos linguísticos que 

conseguiu adquirir durante o ligeiro contato com seu cliente, consegue 

                                                           
7 No original: “Their shared space will typically feature dozens of languages in every interaction. 
They don’t assume that they will meet people who speak their own language most of the time. 
This mindset prepares them for negotiating different languages as a fact of everyday life. When 
they meet a person from another language group, furthermore, they don’t look for a common 
language that will facilitate their interaction. In most cases, such a search would be futile. 
Therefore, the interlocutors usually start the interaction with their own languages. Both parties 
retain their own preferred language resources in the conversation”. 
8 No original: “Postmodern social conditions and discourses didn’t create translingual practices. 
They have only created more visibility for them”. 
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baixar o valor e efetivar a venda. O diálogo acontece da seguinte 

maneira9: 

 

Siva – (ao observar o cliente olhar as bananas) paLam veeNumaa? 

Cliente – (ao checar algumas palavras em seu livro para viajantes) 

paLam price enTai? 

Siva – (deduz o significado da palavra “price” e compreende que a 

intenção do cliente é saber “qual o preço”, apesar de usar “enTai” – 

“meu” e não “enna” – “qual”, mas continua colaborando para a 

negociação) paLam price two rupees. 

Cliente – paLam price too much (e se vira para sair da loja). 

Siva – (mesmo não sabendo como dizer 1 rúpia e 50 centavos em 

inglês, usa recursos disponíveis para fazer uma oferta e concretizar a 

venda) paLam price one rupee. (Após a venda das bananas, o 

vendedor tenta investir em mais uma oferta, dessa vez de batatas, 

usando de novos recursos aprendidos durante essa interação) 

kiLangu price not much. 

 

A partir desse diálogo, Canagarajah tece reflexões sobre como 

línguas são aprendidas desde os tempos antigos durante práticas 

comunicativas translíngues nas Zonas de Contato entre os sujeitos. O 

autor usa o termo Zona de Contato cunhado por Pratt (1991) para 

destacar que as interações humanas vão além das fronteiras das 

comunidades às quais as pessoas pertencem, ampliando o termo usado 

por Wenger (1998). Afirma que todos os espaços por onde os sujeitos 

transitam são zonas de contato, possibilitando as trocas linguísticas e 

culturais de falantes do mesmo e de outros grupos sociais.  

O autor ainda destaca estratégias usadas pelos falantes para 

garantir inteligibilidade durante a comunicação. Características como 

letting pass e co-construção de normas, a partir das quais os indivíduos 

deixam passar desvios da norma culta da língua e elaboram 

conjuntamente normas de fala para a construção de sentido durante a 

comunicação, são parte da colaboração durante o ato de fala. Esses 

                                                           
9 Apesar da concepção de língua como repertório que rege este texto, optamos por destacar 
em negrito palavras em tâmil e sublinhadas as palavras em inglês para melhor ilustrar o diálogo 
entre vendedor e cliente como uma prática translíngue.  
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aspectos de colaboração são considerados pelo autor fundamentais 

para o desenvolvimento de práticas comunicativas, haja vista que 

sentidos são socialmente construídos. 

Se analisarmos a situação comunicativa, apresentada por 

Canagarajah (2013), entenderemos o mercado local com uma zona de 

contato por onde transitam compradores e vendedores envolvidos. 

Pelo viés de Wenger (1988) aquela pode ser considerada sua 

comunidade de prática, local onde os falantes se engajam diariamente 

com outras pessoas em negociações linguísticas e culturais a fim de 

atingir seus objetivos majoritariamente de compra e venda. É 

importante ressaltar que os sujeitos em interação nesse espaço também 

transitam por outros ambientes, por zonas de contato variadas. Os 

envolvidos nessa comunidade, a partir do uso de seus recursos 

linguísticos provenientes de outras zonas de contato que compõem seu 

nexo de pertencimento, colocam à mesa recursos semióticos a fim de 

alcançar inteligibilidade e sucesso comunicativo. “Tais características 

são uma prova das estratégias adaptativas das comunidades locais, que 

melhoram seus repertórios quando novas línguas entram em contato 

com eles, em vez de rejeitá-las ou reprimi-las” 10(p. 38, tradução 

nossa). 

García & Wei (2014) anuem a perspectiva translíngue e 

apontam como esse viés se diferencia de outras concepções mais 

tradicionais de língua, que consideram as habilidades linguísticas dos 

falantes armazenadas em compartimentos individuais para cada 

idioma no cérebro. Ainda segundo os autores, é durante as práticas 

sociais que ocorrem os processos de construção de sentido na 

linguagem, tornando a comunicação dinâmica e multimodal, e 

contribuindo para a o desenvolvimento de habilidades de construção 

de sentidos socialmente (GARCÍA & WEI, 2014; WEI, 2017) 

Por esse prisma, línguas são encaradas como recursos 

livremente usados a fim de atingir objetivos comunicativos. Essa 

concepção de língua quebra as barreiras entre os idiomas e a pureza 

de grupos linguísticos, pois, ao considerar o sujeito participante de 

                                                           
10 No original: “Such features are a testament to the adaptive strategies of the local 
communities, which enhance their repertoires when new languages come into contact with 
them, rather than rejecting or suppressing them.”. 
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diversas comunidades de prática, considera-se também a aquisição de 

diversos recursos linguísticos para seu cartel comunicativo a partir do 

nexo de pertencimento do falante. As interações sociais em diferentes 

comunidades redefinem seus horizontes culturais e suas identidades 

linguísticas, como podemos observar no diálogo entre o vendedor Siva 

e seu cliente. 
 

A perspectiva translíngue não se refere a dois idiomas separados, nem 

a uma síntese de diferentes práticas de linguagem ou a uma mistura 

híbrida. Ao invés, a perspectiva translíngue refere-se a novas práticas 

de linguagem que tornam visível a complexidade das trocas 

linguísticas entre pessoas com diferentes histórias, e libera histórias e 

entendimentos que foram enterrados dentro de identidades de línguas 

fixas contidas por estados-nação.11 (GARCÍA & WEI, 2014, p. 21, 

tradução nossa)12 

 

Atentamos o olhar para comunidades no Sul asiático, mas 

objetivamos observar mais claramente que tal hibridez linguística se 

faz presente em todo o mundo. Em comunidades de prática presenciais 

e virtuais, falantes fazem uso de seus recursos discursivos para atingir 

objetivos em práticas comunicativas nos levando a repensar o que 

entendemos como o que é falar e aprender línguas diante dessa 

diversidade e hibridez da qual fazemos parte. 

 

IDENTIDADES TRANSLÍNGUES E APRENDIZAGEM DE 

LÍNGUAS 

 

A partir da compreensão de identidades humanas 

multifacetadas e da constante ampliação de repertório linguístico e 

cultural por meio das experiências sociais dos indivíduos, é inevitável 

chegarmos à problematização da noção de língua vigente. Diante da 

                                                           
11 No original: “translanguaging does not refer to two separate languages nor to a synthesis of 
different language practices or to a hybrid mixture. Rather translanguaging refers to new 
language practices that make visible the complexity of language exchanges among people with 
different histories, and releases histories and understandings that had been buried within fixed 
language identities constrained by nation-states.” 
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concepção de língua como sistema que carrega consigo conceitos 

como língua materna, língua estrangeira, multilinguismo, que são 

insuficientes para descrever as ações dos falantes diante das práticas 

translíngues nas quais se envolvem13 (CANAGARAJAH, 2013; 

GARCÍA & WEI, 2014; WEI, 2017), buscamos alternativas para 

compreender de maneira mais ampla como os falantes usam e 

aprendem línguas em práticas linguísticas tão híbridas quanto os 

espaços nas quais elas acontecem. 

A partir da perspectiva de Wenger (1998) e adotando a 

concepção de língua apresentada por Canagarajah (2013), 

aprendizagem de línguas é aqui compreendida como um processo 

situado de participação em comunidades, pois negociações nas 

experiências sociais dos indivíduos estão diretamente ligadas a 

ressignificações identitárias, sobretudo de suas identidades como 

falantes. “Aprendizagem e uso de língua trabalham juntos. As pessoas 

aprendem língua enquanto as usam” 14(CANAGARAJAH, 2013, p. 

42, tradução nossa) 

Para Canagarajah (2013), zonas de contato exigem que sejam 

desenvolvidas diferentes competências de negociação e postura 

colaborativa para atingir objetivos em práticas comunicativas. O 

constante trânsito por diversas comunidades de prática pode gerar essa 

disposição para colaboração e aprendizagem de línguas em contato, 

característica das identidades translíngues. 
 

Sua competência não é constituída do que, mas do como da 

comunicação. Este tipo de conhecimento é desenvolvido na prática e 

através da prática, moldando a cognição e a forma em termos de sua 

experiências. As estratégias dinâmicas e recíprocas que falantes 

translíngues adotam, baseadas em seu conhecimento do como, 

motiva-os a responder estrategicamente interlocutores e espaços com 

                                                           
13 Fazemos a opção por utilizar os termos “língua materna” e “língua alvo” neste texto a fim 
de deixar mais claro a noção de emprego de recursos linguísticos nos atos de fale e situações 
de aprendizagem. 
14 No original: “language learning and language use work together. People learn languages as 
they use them”. 
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diversas normas em zonas de contato. (CANAGARAJAH, 2013, p. 

174, tradução nossa).15 

 

Segundo o autor, essa habilidade é uma competência 

performativa de fala baseada na prática, a qual permite ao falante lidar 

com momentos problemáticos dentro da interação e interrupções no 

ato de fala. Tal competência consiste em alinhamento dos engajados 

na interação a partir das necessidades de comunicação e dos interesses 

de cada um para construir significados. “Falantes translíngues têm a 

capacidade de alinhar diversos recursos semióticos para criar 

significado e alcançar sucesso quando palavras isoladas são 

inadequadas e normas homogêneas não estão disponível em zonas de 

contato”16 (CANAGARAJAH, 2013, p. 174, tradução nossa). 

Para atingir seus objetivos comunicativos, identidades 

translíngues assumem uma postura colaborativa aberta a negociar 

termos, rearranjar estruturas linguísticas a fim de atingir 

inteligibilidade a partir da negociação de mão-dupla. A ampliação de 

repertório semiótico também faz parte da negociação, como nos 

aponta Canagarajah (2013, p. 176, tradução nossa): 
 

Quanto aos resultados da conversa, os falantes translíngues não 

assumem que seus significados e objetivos da interação comunicativa 

serão incondicionalmente alcançados. Estão abertos a resultados 

híbridos, qualificados e negociados. Essa orientação faz da interação 

verdadeiramente dialógica. Desta forma, existe uma oportunidade 

para ambas as partes ganharem a partir da contribuição do outro. 

Assim, falantes translíngues são capazes de conectar aprendizagem 

com uso em suas interações de linguagem - construções que são 

mantidas separadas em outros modelos de competência. É essa 

orientação que lhes permite adicionar ao repertório que trazem 

                                                           
15 No original: “Their competence isn’t constituted of the what, but of the how of 
communication. This type of knowledge is developed in and through practice, shaping both 
cognition and form in terms of one’s ongoing experiences. The dynamic and reciprocal 
strategies translinguals adopt, based on their knowledge of how, motivate them to respond 
strategically to unexpected interlocutors and spaces with diverse norms in contact zones.” 
16 No original: “translinguals have the ability to align diverse semiotic resources to create 
meaning and achieve communicative success when words in isolation are inadequate and 
homogeneous norms are not available in contact zones” 



 RETEXTUALIZAÇÃO: COMUNICAÇÃO, LITERATURA E LINGUAGENS 

ISBN 978-85-92872-30-4 
 
 

 

P
ág

in
a4

4
 

consigo. Isso também permite que aprimorem, refinem e adicionem 

estratégias de negociação.17 

 

Essa postura das identidades translíngues durante as práticas 

linguísticas pode trazer um novo norte para o que entendemos como 

estudo de línguas. Assumir que a aquisição de competência 

performativa garante aos falantes habilidades para negociações em 

práticas translíngues indica que o domínio apenas do sistema de uma 

língua é inútil diante da ampliação de repertório semiótico para 

interação em zonas de contato, nas quais o sistema linguístico nem 

sempre é compartilhado. 

O autor indica que o foco do ensino de línguas seja, ao invés 

de uma única língua ou dialeto alvo, o desenvolvimento de repertório 

linguístico para engajamento em práticas comunicativas. Esse olhar 

para o que os falantes realmente fazem com a língua e como se 

engajam em diferentes práticas por meio da combinação de recursos a 

fim de atingir seus propósitos comunicativos é o que deve nortear o 

ensino, partindo do princípio de que língua é vista como prática social 

(CANAGARAJAH, 2013; GARCÍA & WEI, 2014). 

Para Canagarajah (2013), professores de línguas podem 

potencializar a aprendizagem dos alunos a partir de um ensino que 

abranja estratégias para negociação de sentido. Ao invés de colocar o 

foco do estudo na língua como estrutura, o objetivo é expandir 

repertório linguístico diante de situações de negociação dentro da 

comunidade de prática que é a sala de aula. Tal postura perpassa por 

reconsiderar o que é um erro e o que é uma prática translíngue, haja 

vista que estudantes de línguas são sujeitos que trazem para a sala de 

aula seu nexo de pertencimento a diversas comunidades de práticas, 

                                                           
17 No original: “As for the outcomes of the talk, translinguals don’t assume that their meanings 
and objectives for the communicative interaction will be unconditionally accomplished. They are 
open to hybrid, qualified, and negotiated outcomes. This orientation makes the interaction truly 
dialogical. In this manner, there is an opportunity for both parties to gain from the contribution 
of the other. Thus translinguals are able to connect learning with use in their language 
interactions—constructs that are kept separate in other models of competence. It is this 
orientation that enables them to add to the repertoires that they bring with them. It enables 
them to sharpen, refine, and add to their negotiation strategies as well.” 
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entre elas comunidades que usam a língua de diferentes maneiras para 

diferentes propósitos. 

 
Devemos, portanto, levar em consideração o contexto, os 

interlocutores, a modalidade e os objetivos para decidir a adequação 

das escolhas linguísticas e textuais. O ponto aqui é que os desvios das 

normas dominantes que ganham aceitação em uma interação situada 

podem ser um novo índice, e não erros ou enganos. 

(CANAGARAJAH, 203, p. 187, tradução nossa)18 

 

Para Lucena & Cardoso, práticas translíngues como 

abordagem pedagógica abrem espaço para discussões metalinguísticas 

e interculturais na sala de aula de línguas, o que contribui para 

contrapor a noção de que professores nativos da língua alvo têm 

melhor nível de preparação que professores que falam português - 

característica da ideologia monolíngue. A partir dessa abordagem, 

professores podem lançar mão de estratégias translíngues durante as 

aulas a fim de que os alunos “possam acessar conteúdos e textos 

difíceis e produzir novas práticas de linguagem e novo conhecimento” 

(p. 144). Poza (2019), anui essa afirmação e demonstra como a 

translinguagem em sala de aula acentua a autonomia e agentividade 

dos alunos, pois permite que negociem sentido e se engajem em 

práticas comunicativas sem frisar as barreiras entre uma língua ou 

outra. 

 
De acordo com o conceito de translinguagem, os alunos devem estar 

preparados para utilizarem os recursos das duas línguas de seu 

repertório de forma dinâmica e simultânea, permitindo que eles se 

movimentem no contínuo das duas línguas socialmente construídas 

que utilizam, de acordo com padrões da comunidade, do lar e da 

escola (Lucena & Cardoso, 2018, p. 145) 

 

García & Wei (2014) também destacam a ação de professores. 

Ao descreverem práticas docentes em escolas secundárias norte-

                                                           
18 No original: “We have to therefore take into consideration the context, interlocutors, 
modality, and objectives in deciding the appropriateness of linguistic and textual choices. The 
point here is that deviations from dominant norms that gain uptake in a situated interaction 
may be a new indexical, and not errors or mistakes. “ 
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americanas, abordam o uso de estratégias translíngues para o ensino 

não apenas da língua inglesa, mas a fim de viabilizar o acesso de 

alunos migrantes ao conhecimento de outras disciplinas do currículo 

escolar, proporcionando exploração e ampliação de ser repertório 

linguístico. A respeitos das aulas de língua, os autores reafirmam a 

noção de autonomia, haja vista que a abordagem translíngue “permite 

aos alunos que elaborem ideias, algo que não conseguem fazer 

oralmente apenas em inglês”19 (p.103, tradução nossa). Além disso, 

apesar de o objetivo ser o desenvolvimento de competência na língua 

alvo e o professor falar na maior parte do tempo nessa língua, os 

alunos se sentem mais confiantes por poderem perguntar em língua 

materna e serem compreendidos. 

Apesar da problematização sobre como línguas são 

aprendidas, estudos sobre translinguagem como prática pedagógica 

não cogitam o foco no repertório como uma opção ao foco na forma, 

pois o contexto e objetivos dos aprendizes regem as práticas em sala 

de aula. Entretanto, ressaltam a necessidade da ressignificação de 

abordagens pedagógicas a fim de garantir aos falantes competências 

além da desenvoltura na utilização de estruturas linguísticas e 

componentes lexicais, mas habilidades de negociação e construção de 

significados em zonas de contato, seja dentro ou fora de suas 

comunidades de prática. 
 

Se os alunos desenvolverem as disposições apropriadas para a 

competência performativa, eles aprenderão em qualquer contexto que 

encontrem, mesmo fora da sala de aula. Tais disposições mantêm a 

aprendizagem ao longo da vida e a partir de práticas vividas. Em certo 

sentido, as disposições cooperativas são o recurso portátil mais 

recompensador em zonas de contato e globalização. À medida que os 

alunos se deparam com interlocutores imprevisíveis e códigos 

atípicos, eles aplicarão suas disposições para desenvolver 

competência performativa e co-construir significados20. 

(CANAGARAJAH, 2013, p. 188, tradução nossa) 

                                                           
19 No original: “enables students to elaborate ideas, something they can’t do in their limited 
voice in English only”. 
20 No original: “If students develop the appropriate dispositions for performative competence, 
they will learn in whatever context they encounter, even outside the classroom. Such 
dispositions keep alive lifelong and lifewide learning. In a sense, cooperative dispositions are the 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 

Discutimos aqui a maneira como falantes, em práticas 

comunicativas reais, usam de diversas estratégias para construir 

sentidos socialmente e aprendem o que lhes é útil nas interações 

situadas. Diante disso, acreditamos que o ensino/aprendizagem de 

línguas necessite ser repensado para acomodar estratégias de 

negociação de sentido e considerar a múltipla participação dos falantes 

em comunidades de prática e seus usos linguísticos híbridos. 

Das implicações das práticas translíngues para o ensino de 

línguas, começamos por problematizar a noção de língua fixa e olhar 

atentamente para as práticas linguísticas reais dos falantes que 

utilizam língua como recurso. As comunidades nas quais os alunos se 

inserem e como desenvolvem suas práticas comunicativas são 

questões norteadoras para o ensino socialmente engajado e 

significativo para o aluno, a fim de que esteja preparado para utilizar 

diversos recursos semióticos na construção de sentido em zonas de 

contato imprevistas nas quais estará engajado ao longo da vida. 
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Capítulo 3 

O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO ÂMBITO DOS 

INSTITUTOS FEDERAIS: A POSTURA DO PROFESSOR 

FRENTE AOS PARADIGMAS CURRICULARES E 

METODOLÓGICOS 

 

Deise Leite Bittencourt Friedrich  

 

INTRODUÇÃO 

 

Compreender a postura do professor de Língua Portuguesa 

diante dos paradigmas curriculares e metodológicos que se apresentam 

no contexto dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

requer que, em um primeiro momento, venha-se a realizar uma sucinta 

revisão sobre a conjuntura histórica que envolve essa modalidade de 

ensino na educação brasileira. Uma série de reflexões a respeito da 

educação profissional no Brasil têm sido suscitadas em virtude da 

implantação, a partir de 2008, dos Institutos Federais de Educação – 

IFs – nos quais se desenvolve o ensino técnico de nível médio e 

superior tecnológico. Outrossim, se consideramos a história da 

educação profissional no Brasil, veremos que foi por intermédio do 

Decreto nº 7.566, datado de 23 de setembro de 1909, que o então 

presidente da república, Nilo Peçanha, implantou diversas escolas 

voltadas para a formação profissional, as quais foram denominadas 

como Escola de Aprendizes Artífice: 

 
O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, em 

execução da lei n. 1.606, de 29 de dezembro de 1906: 

 

Considerando: 

que o argumento constante da população das cidades exige que se 

facilite às classes proletárias os meios de vencer as dificuldades 

sempre crescentes da luta pela existência: 

que para isso se torna necessário, não só habilitar os filhos dos 

desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo technico e 

intelectual, como faze-los adquirir hábitos de trabalho profícuo, que 

os afastara da ociosidade ignorante, escola do vício e do crime; que é 
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um dos primeiros deveres do Governo da Republica formar cidadãos 

uteis à Nação: 

Decreta: 

[...] 

Art. 2º. Nas Escolas de Aprendizes Artifices, custeadas pela União, se 

procurará formar operários e contra-mestres, ministrando-se o ensino 

prático e os conhecimentos technicos necessários aos menores que 

pretendem aprender um officio, havendo para isso até o número de 

cinco officinas de trabalho manual ou mecânico que forem mais 

convenientes e necessárias no Estado em que funcionar a escola, 

consultadas, quanto possível, as especialidades das indústrias locais 

(BRASIL, 1909). 

 

Observa-se claramente, na letra do decreto, que a respectiva 

modalidade de ensino apresentava, sob o aparente viés da inclusão 

social por meio da oferta de cursos que visassem o desenvolvimento 

de habilidades técnicas, um forte sectarismo, uma vez que atestava o 

elitismo educacional, no contexto brasileiro, promulgando a Escola de 

Aprendizes Artífice como uma alternativa para remediar “os filhos dos 

desfavorecidos da fortuna”, aos quais não seriam legados uma herança 

intelectual, mas sim voltada os desenvolvimento de habilidades 

manuais ou mecânicas. Essas respectivas escolas transformaram-se, 

posteriormente, nos liceus industriais, os quais, a partir de 1942, 

passaram a ser denominados como escolas industriais e técnicas e, em 

1959, tornam-se escolas técnicas federais, que se definem como 

autarquias. No decorrer dessa época surge a rede de escolas agrícolas, 

que passaram a ser nomeadas como Escolas Agrotécnicas Federais, 

organizadas de acordo com um modelo de escola-fazenda e vinculadas 

ao Ministério da Agricultura. Em 1967, o Ministério da Educação e 

Cultura assumiu o gerenciamento das escolas-fazenda, as quais se 

tornam escolas agrícolas. Na década de 1990 diversas escolas técnicas 

federais foram transformadas em CEFET – Centro Federal de 

Educação Tecnológica, as quais vieram a formar a base do sistema 

nacional de educação tecnológica, o qual foi instituído em 1994. Uma 

grave crise se instaurou nessa modalidade de ensino, a partir de 1998, 

pois o governo federal proibiu a construção de novas escolas federais. 

A partir de 2004 teve início uma reformulação das políticas federais 

direcionadas à educação profissional e tecnológica, a qual principiou 
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com a retomada da oferta de cursos técnicos integrados com o ensino 

médio e, logo após, em 2005, com a modificação na lei que 

impossibilitava a expansão da rede federal. 

O projeto dos Institutos Federais, publicado em Diário Oficial 

da União em dezembro de 2008, foi sancionado pelo presidente da 

república em dezembro do mesmo ano. Essa mudança trouxe como 

resultado a publicação da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, a 

qual criou, no âmbito do Ministério da Educação, um novo modelo de 

instituição de educação profissional e tecnológica. Foram criados, a 

partir do potencial instalado nos CEFET, escolas técnicas e 

agrotécnicas federais e escolas vinculadas às 3 universidades federais, 

os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia gerando uma 

rede voltada à educação técnica de nível médio e superior.  

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia se 

apresentam como expressão da maior expansão da rede federal de 

educação profissional, científica e tecnológica do país empreendida 

pelo Ministério da Educação. Entre 1909 a 2002, foram construídas 

140 escolas técnicas no país. Entre 2003 e 2016, o Ministério da 

Educação concretizou a construção de mais de 500 novas unidades 

referentes ao plano de expansão da educação profissional, totalizando 

644 campi em funcionamento, incluídos em 38 Institutos Federais 

presentes em todos estados. A rede ainda é formada por instituições 

que não aderiram aos Institutos Federais, mas também oferecem 

educação profissional em todos os níveis, que incluem dois Cefets, 25 

escolas vinculadas a Universidades, o Colégio Pedro II e uma 

Universidade Tecnológica (Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná). 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia são 

instituições de ensino que ofertam o ensino médio integrado à 

educação profissional técnica; ensino técnico em geral (subsequente: 

FIC - Formação Inicial Continuada; PROEJA - Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica); 

graduações tecnológicas; licenciaturas e bacharelados; além de cursos 

relacionados aos programas de pós-graduação lato e stricto sensu. 

Sendo instituições autônomas, verticais, multicampi e com estrutura 

parecida com as das universidades, uma vez que possuem reitor e 
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proposta orçamentária anual, os Institutos Federais podem criar e 

extinguir cursos a partir das necessidades locais.  

Os IFs podem atuar em todos os níveis e modalidades da 

educação profissional. A sua atuação mais ampla, todavia, é no ensino 

médio integrado, por meio de uma combinação do ensino de ciências, 

humanidades e educação profissional e tecnológica. Essa integração, 

defendida na lei, configura um desafio constante para os IFs, pois 

pressupõe a união entre os conteúdos das disciplinas de formação geral 

e os das técnicas.  

A Língua Portuguesa, a qual é considerada uma disciplina 

básica no ensino técnico, no âmbito dos Institutos Federais, passou por 

um redimensionamento que coincide com as sucessivas reformas as 

quais o Ensino Médio tem sido submetido, no decorrer das últimas 

décadas. Nos IFs, portanto, o componente curricular denominado 

Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, no contexto do ensino 

médio, apresenta uma carga horária que pressupõe entre dois e quatro 

períodos semanais de 50 minutos, de acordo com a especificidade de 

cada curso técnico. Nesse espaço, devem ser desenvolvidos os tópicos 

de ensino de Língua Portuguesa e produção textual, previstos para 

cada série do ensino médio, além de Literatura Brasileira. A considerar 

que o ensino técnico integrado, nessa modalidade, apresenta-se 

vinculado à Eixos Tecnológicos, a expressão, tanto dos profissionais 

das disciplinas básicas, na qual se incluem dos professores de Língua 

Portuguesa, como de seu componente curricular é, na maioria das 

vezes, estigmatizada pelas disciplinas técnicas ou meramente 

interpretadas, em âmbito institucional, como uma via de acesso a 

resolução de provas como o ENEM ou exames vestibulares. Na 

maioria dos cursos de ensino superior a disciplina de Língua 

Portuguesa é ofertada em um único semestre, na condição de 

português instrumental ou leitura e produção textual. 

Nesse contexto, o status da Língua Portuguesa, por ser 

integrante das áreas básicas, parece não ter uma expressão identitária 

tão forte quanto das disciplinas que estão vinculadas às áreas técnicas, 

sendo, muitas vezes, interpretada como o espaço em que os alunos 

apenas são instrumentalizados para operacionalizarem 

adequadamente as normas gramaticais e as regras de produção textual, 
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ao invés de explorar as múltiplas perspectivas de criação que a língua 

oferece e, por consequência, tornar-se um meio de reflexão e 

construção de uma consciência crítica cidadã. 

Diante dessa perspectiva, desejamos propor uma reflexão que 

esteja voltada para possibilidades de ensino de Língua Portuguesa, no 

ensino técnico, que priorize a reflexão sobre as múltiplas formas de 

expressão linguística, o processo de construção que envolve a 

diversidade de gêneros textuais e, numa atitude contrária a 

organização da estrutura curricular que, muitas vezes, pauta a 

disciplina meramente no âmbito tecnicista e pragmático, vemos que é 

necessário assumir, nesse processo de ensino, uma postura que seja 

consoante à proposta de Guedes (1997), o qual defende amplamente a 

relação entre Língua Portuguesa e cidadania, uma vez que, segundo o 

autor ensinar português é “desprivatizar a língua escrita”, “ler para 

produzir sentido” e “ensinar a escrever” (GUEDES, 1997). Pactuamos 

com esse pressuposto, uma vez que acreditamos que o ensino da 

Língua Portuguesa deve transcender a estrutura normativa sobre a qual 

as políticas de ensino têm configurado as suas dinâmicas educativas 

no contexto dos Institutos Federais. 

 

O LUGAR DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E A 

POSTURA DO PROFESSOR NO CONTEXTO DOS 

INSTITUTOS FEDERAIS 

 

As disciplinas de formação geral, ministradas nos cursos 

técnicos e tecnológicos que são oferecidos pelos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia envolvem uma discussão que abrange 

a natureza integradora entre essas disciplinas e a formação profissional 

que os alunos recebem. Nessa perspectiva, preocupa-se em pensar a 

respeito da forma como está configurada a disciplina de Língua 

Portuguesa, nesse contexto que abrange a integração, uma vez que os 

posicionamentos que se apresentam sobre o ensino técnico, voltado à 

educação profissional, enfrentam o conflito que envolve ultrapassar 

uma postura dicotômica, que se pauta entre oferecer ao aluno uma 

formação geral, de qualidade propedêutica, ou proporcionar-lhe um 

curso estritamente profissional. Convém pensar como o ensino da 
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Língua Portuguesa, voltado para uma perspectiva que Guedes (1997, 

p. 1) denomina como “política didático-pedagógica para o ensino de 

Língua Portuguesa compatível com a Escola Cidadã”, podem auxiliar 

a ultrapassar essa concepção estratificadora, que ocorre nessa 

modalidade de ensino. 

Ao se pensar nos parâmetros educacionais que moldam os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, constata-se que 

os principais posicionamentos reflexivos que se apresentam são 

voltados para a relação que envolve a educação e o universo do 

trabalho. Nessa perspectiva Ciavatta (2005), no estudo “A formação 

integrada: a escola e o trabalho como lugares de identidade”, observa 

que oferecer um ensino dessa natureza requer que se exclua de forma 

completa a dicotomia que perpassa o “executar”, no âmbito técnico, e 

o “pensar”, dentro um paradigma hermenêutico. A considerar que o 

aluno do ensino técnico precisa ser formado para compreender o 

mundo e exercer uma vida cidadã, na condição de um sujeito 

pertencente a uma sociedade, o ensino da Língua Portuguesa, tal como 

se manifesta Guedes (1997, p. 1), impõe um importante desafio: 

 
O desafio maior de construir uma política didático-pedagógica para o 

ensino de Língua Portuguesa compatível com a Escola Cidadã é a 

superação pessoal que cada um dos envolvidos nessa construção tem 

de empreender. Nenhum dos outros conteúdos processados na escola 

quanto a língua que falamos e nenhuma outra das habilidades nela 

desenvolvidas quanto ao uso que fazemos da língua que falamos estão 

tão intimamente vinculados à vida pessoal e social de cada um de nós, 

dentro da escola ou fora dela. Nosso aprendizado a respeito da 

adequada forma de interagir verbalmente é parte integrante do nosso 

processo pessoal de aquisição da linguagem, que é parte integrante de 

nossa construção pessoal como ser humano em interação com outros 

seres humanos. 

 

Dentro da perspectiva defendida por Guedes, queremos pensar 

o ensino da Língua Portuguesa voltado para a formação técnica e 

profissional, não apenas como uma disciplina que integra o currículo 

básico e precisa suprir a função de oferecer aos alunos conhecimentos 

elementares relacionados com a gramática e a produção textual, mas 

como um espaço de reflexão sobre a construção da própria língua, 
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direcionado a uma completa formação cidadão, que contrarie a visão 

dualista do ensino técnico que, no país, iniciou aproximadamente na 

década de 1940, em virtude do desenvolvimento do setor produtivo e 

das profissões. Desse momento em diante, até a atualidade, observa-

se um significativo esforço no sentido de trabalhar a Língua 

Portuguesa de forma que a disciplina ultrapasse o âmbito operacional, 

mas que seja oferecida ao aluno uma formação política e cultural.  

Considerando a formação integrada, na forma como ela é 

organizada em países latino-americanos e nas nações desenvolvidas, é 

possível verificar, de acordo com Ciavatta (2005) que, na acepção 

brasileira, inexiste uma prática educacional que fundamente a 

integração no sentido de valorizá-la. Os próprios Parâmetros 

Curriculares Nacionais, voltados para o Ensino Médio, ao 

desconsiderarem a organização de propostas curriculares 

participativas, impossibilitam que seja resgatada a acepção 

transcendente da educação, conservando-se, dessa maneira, o 

estereotipo mecanicista tanto da educação propedêutica quanto da 

formação profissional. 

Uma concepção de ensino de Língua Portuguesa abrangente 

precisa, necessariamente, considerar tanto o aspecto social quanto 

contextual nos quais ocorrem as interações entre as pessoas de uma 

comunidade linguística e a atividade do indivíduo falante, 

acrescentando-se, ainda, o exercício linguístico cognitivo 

desempenhado por ele em cada enunciado que formula. Assim, pensar 

o processo de análise do trabalho textual em Língua Portuguesa do 

ambiente da educação profissional no país exige que se conheça o 

interior social, tanto da dimensão linguística quanto educacional, a fim 

de que seja investigado em que aspectos esses elementos são 

convergentes e, de que maneira, podem criar entre si uma relação 

produtiva. A dimensão social envolve essa gama de realidades, define 

os seus contornos e desenvolve uma transformação no decorrer do 

tempo, por intermédio da ação coletiva, tal como afirma Pereira (2014, 

p. 4): 

 
Ao ensino do Português delega-se uma grande responsabilidade: 

cooperar decisivamente para a formação da consciência cidadã porque 

ela se expressa e adquire substancialidade no uso da linguagem, 
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sobretudo a verbal. Segundo Vygotsky (2000), as palavras 

desempenham um papel central não só no desenvolvimento do 

pensamento, mas também na evolução histórica da consciência como 

um todo. Uma palavra é um microcosmo da consciência humana. Para 

se alcançar tal resultado, parte-se de um novo pressuposto: não mais 

a língua como sistema linguístico fechado, mas o texto como unidade 

básica de ensino. Não concebido de modo uniforme, pode-se 

apresentar na forma oral ou escrita, considerando a diversidade de 

textos e de gêneros. 

 

O posicionamento defendido por Pereira (2014) e Guedes 

(1997) relativos ao ensino da Língua Portuguesa voltado para o 

desenvolvimento da teoria está articulado aos princípios que, em tese, 

organizam a essência dos Institutos Federais, pois observamos que o 

país vive uma transformação no que diz respeito à educação 

profissional e à qualificação tecnológica e científica por parte da 

população. Conforme a Lei n. 11892, de 29 de dezembro de 2008, a 

qual instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica e criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, definiu como princípio e qualidade constitutiva desses 

estabelecimentos de ensino, pesquisa e extensão a oferta da educação 

profissional e tecnológica, a qual abrange todos os seus níveis e 

modalidade, voltadas para a formação e qualificação cidadã, visando 

a atuação profissional projetada nos mais variados setores da 

economia, com vistas ao desenvolvimento socioeconômico. 

Da mesma forma, as Concepções e Diretrizes dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia definem como base dos 

institutos federais uma educação de caráter humanístico técnico-

científico, uma vez que elegem como prioridade “uma rede de saberes 

que entrelaça cultura, trabalho, ciência e tecnologia em favor da 

sociedade” (BRASIL, 2010, p. 19). Nesse sentido, a organização 

curricular precisa englobar, por intermédio do ensino da Língua 

Portuguesa, o debate sobre a cidadania, emancipação social e 

individual, a fim de que seja estabelecido o “diálogo entre 

conhecimentos científicos, tecnológicos, sociais e humanísticos” 

(BRASIL, 2010, p. 27), capazes de ultrapassar o conceito de uma 

formação técnica dicotômica e fragmentada, além de provocarem o 

rompimento com a hierarquização dos saberes.  
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A proposta de ensino dos institutos federais deveria ser 

definida pela flexibilidade curricular, dialogismo e interação entre as 

áreas científicas, tecnológicas, sociais e humanas, as quais se 

relacionam entre si pela linguagem, de maneira a construir um 

ambiente de experimentação e aberto ao processo de transformação 

advindo da relação que há entre educação e sociedade, uma vez que: 

 
(...) os Institutos Federais têm condições de estabelecer uma 

singularidade em sua arquitetura curricular: a flexibilidade para 

instituir itinerários de formação que permitam um diálogo rico e 

diverso em seu interior e a integração dos diferentes níveis da 

educação básica e do ensino superior, da educação profissional e 

tecnológica, além de instalar possibilidades de educação continuada, 

aspecto decorrente da dinâmica da realidade produtiva. (BRASIL, 

2010, p. 26). 

 

A proposta curricular deve estar voltada para o contexto 

socioeconômico e técnico-científico de cada localidade onde foram 

instalados os institutos federais no Brasil, os quais totalizam trinta e 

oito unidades centrais, presentes em todos os Estados, que se 

multiplicam em centenas de campi em todo país. Ao se direcionar para 

a educação profissional, a linguagem de caráter científico, nesse meio, 

deve contribuir para a formação identitária dos estudantes, na 

condição de trabalhadores e cidadão, uma vez que potencializa os 

meios de transformação social, de acordo com a perspectiva 

apresentada pelas concepções e diretrizes que embasam a proposta dos 

institutos (BRASIL, 2010). Existe a preocupação, nessa perspectiva, 

em aliar a atividade pedagógica com a diminuição das distâncias que 

existem entre o contexto das instituições de ensino brasileiras e o 

mundo contemporâneo, considerando que: 

 
O fazer pedagógico desses institutos, ao trabalhar na superação da 

separação ciência/tecnologia e teoria/prática, na pesquisa como 

princípio educativo e científico, nas ações de extensão como forma de 

diálogo permanente com a sociedade, revela sua decisão de romper 

com um formato consagrado, por séculos, de lidar com o 

conhecimento de forma fragmentada. (BRASIL, 2010, p. 31). 

 



 RETEXTUALIZAÇÃO: COMUNICAÇÃO, LITERATURA E LINGUAGENS 

ISBN 978-85-92872-30-4 
 
 

 

P
ág

in
a5

8
 

O respectivo exercício pedagógico encontra-se consoante aos 

saberes que são desenvolvidos pelo ensino de Língua Portuguesa, cujo 

pressuposto principal volta-se para os fazeres textuais e o domínio dos 

gêneros do discurso, por intermédio de diferentes formas de 

letramento, entre as quais está incluído o crítico, acadêmico e o digital. 

Para tanto, o trabalho realizado na disciplina de Língua Portuguesa, 

direcionado para a instrumentalização linguístico-discursiva e 

científica, no contexto da oralidade e da escrita, resulta não somente 

na democratização do conhecimento, mas em uma interação dialógica 

contínua, que se estabelece entre indivíduo, conhecimento e 

sociedade, tal como defendem as Concepções e Diretrizes dos 

Institutos Federais: 

 
Por sua identidade, à educação, em sentido macro, cabe o dever de 

produzir e democratizar o conhecimento, na função precípua do 

estabelecimento do diálogo, objetivando devolver à sociedade o 

conhecimento acumulado pela humanidade. A ciência deve estar a 

serviço do homem e a comunicação da produção do seu conhecimento 

é premissa básica para o progresso (BRASIL, 2010, p. 35). 

 

A produção democrática do conhecimento deve estar aliada 

aos saberes discursivos inerentes ao universo das ciências, aspecto que 

comprova a importância do trabalho textual em língua materna, o qual 

deve estar presente e consolidado na educação profissional, por 

intermédio de espaços que apresentem potencial para a prática de 

ensino e aprendizagem com gêneros discursivos. Ao considerar os 

aspectos defendidos pela Concepções e Diretrizes dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia vemos que, em teoria, 

existe uma preocupação expressiva com a integração entre as áreas 

humanas e tecnológicas, mas, todavia, o espaço que, na prática, é 

concedido à disciplina de Língua Portuguesa, considerando as 

limitações impostas pela grade curricular e pelas articulações 

metodológicas que se apresentam no interior de cada instituição, 

impõe desafios diários ao professor de Língua Portuguesa que, na 

convivência com seus pares das áreas técnicas, precisa, 

continuamente, justificar a importância de não se ater somente ao 

desenvolvimento dos tópicos curriculares previstos para as suas aulas 
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de Língua Portuguesa, Produção Textual ou Português Instrumental, o 

que nos conduz, novamente, a concordar com Guedes (2007, p. 2): 

 
Nenhum dos outros conteúdos tratados na escola, enfim, é tão 

desgraçadamente interdisciplinar quanto Língua Portuguesa e 

nenhuma mais do que ela está tão nocivamente presente no currículo 

oculto da escola. Além disso, nenhuma outra é tradicionalmente 

orientada por uma política didático-pedagógica que se tenha tornado 

historicamente tão sem sentido e tão distante de sua finalidade original 

e que tenha sido desde sempre tão incompatível com a promoção da 

cidadania. 

Por isso, construir uma política didático-pedagógica para o ensino de 

Língua Portuguesa compatível com a Escola Cidadã envolve bem 

mais gente do que apenas os professores de Português, mais do que a 

melhor das vontades, mais do que uma consciência histórica e do que 

as mais adequadas teorias linguística e pedagógica: envolve, além 

disso tudo e mais, fundamentalmente, uma pessoal, íntima e 

intransferível tomada de posição política capaz de levar a uma nova 

relação com a linguagem, com a Língua Portuguesa, com o ensino de 

Língua Portuguesa, com a língua que falamos, com a língua que 

nossos alunos falam, com a língua em que eles e nós temos de 

escrever. 

 

Compreendemos, sendo orientados por esse posicionamento, 

que o professor de Língua Portuguesa deve operacionalizar os 

elementos que tem a seu favor, tal como a política de integração, 

sistematizada nas Concepções e Diretrizes dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, e utilizar o espaço, não apenas da 

sala de aula, mas de pesquisa e extensão, para desenvolver um ensino 

amparado em uma metodologia que vise, sobretudo, a reflexão sobre 

o papel da língua, no âmbito da leitura e da escrita e, por consequência, 

da construção plena da cidadania. A considerar que o propósito central 

que motivou a criação dos Institutos Federais foi uma educação que 

pudesse conciliar a formação técnica, voltada para o mundo do 

trabalho, ao ensino de forma que o mesmo viesse a atingir a dimensão 

humana e social do indivíduo, não faz sentido que a Língua Portuguesa 

seja, nesse contexto, considerada uma disciplina secundária e que 

tenha como meros objetivos a instrumentalização técnica da língua 

materna. Nesse sentido, novamente concordamos com Guedes ao 

entender que o ensino da Língua Portuguesa, embora esteja envolvido 
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em uma luta histórica para dessacralizar o seu caráter instrumental e 

normativo, ao ser ministrado no ensino técnico e profissional precisa, 

acima de tudo, firmar o seu potencial transformador articulado ao 

exercício diário da cidadania. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da perspectiva que os currículos dos cursos que 

integram todas as modalidades de ensino dos Institutos Federais de 

Educação, Ciências e Tecnologia estejam ancorados em seus 

princípios, suas concepções e diretrizes, deve-se verificar a presença 

de componentes curriculares que possam vir abranger as diferentes 

esferas da educação integral e, especificamente no caso da Língua 

Portuguesa, venham a instrumentalizar o aluno no âmbito linguístico, 

científico e tecnológico, de maneira a contribuir para a consolidação 

da identidade institucional definida pelos documentos que 

fundamental a educação profissional nos dias atuais no país. Do 

mesmo modo, a inclusão curricular da disciplina de Língua 

Portuguesa, na forma de Português Instrumental, na condição de 

disciplina obrigatória do primeiro semestre dos cursos técnicos de 

nível médio e superior nas áreas tecnológicas dos Institutos Federais é 

de grande importância, uma vez que estabelece o trabalho sistemático 

com gêneros textuais discursivos e, de forma consequente, estimula a 

capacidade de comunicação oral e escrita por intermédio do estudo da 

linguagem científica, além da leitura e da produção e análise crítica de 

textos, que conduzem a uma reflexão sobre as variantes linguísticas e, 

consequentemente, a apropriação da norma culta.  

Dessa forma, ao se relacionar as propostas de letramentos 

crítico, acadêmico e digital às práticas de ensino e aprendizagem da 

língua materna, nos mais variados níveis da educação profissional, 

constrói-se um importante instrumento para a formação de indivíduos 

com potencial de manifestar a sua expressão de modo oral e escrito, 

além de se tornarem críticos diante da realidade, apresentando um 

posicionamento seguro e articulado diante das situações de ordem 

pessoal e profissional. Ao articular educação e trabalho, no ensino 

técnico e profissional, o processo de ensino e aprendizagem da Língua 
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Portuguesa, deve considerar que o trabalho como princípio educativo 

transforma o ser humano e favorece sua inserção no mundo do 

trabalho. Diante disso, para Ciavatta (2005, p. 84), esse envolvimento 

possibilita: 

 
(...) o sentido de completude, de compreensão das partes no seu todo 

ou da unidade no diverso, de tratar a educação como uma totalidade 

social, isto é, nas múltiplas mediações históricas que concretizam os 

processos educativos. No caso da formação integrada (...), queremos 

que a educação geral se torne parte inseparável da Educação 

Profissionalizante em todos os campos onde se dá a preparação para 

o trabalho.  

 

Em consonância com essa afirmação, a formação deve 

perpassar as disciplinas técnicas e propedêuticas, a considerar que 

somos seres histórico-sociais e estamos interagindo em um mundo 

concreto para satisfazer nossas necessidades subjetivas e sociais, 

produzindo conhecimentos e nos relacionando por intermédio da 

linguagem. Esse aspecto exerce influência significativa no ensino e na 

aprendizagem da Língua Portuguesa, considerando que interagir por 

meio da escrita implica ser capaz de atuar de modo eficaz no contexto 

em que se está presente, levando em consideração a situação específica 

de produção e de recepção.  

Infelizmente, no contexto dos Institutos Federais, ainda nos 

deparamos com resquícios de uma vertente tecnicista, segundo a qual 

o ensino seria uma forma de instrumentalizar os indivíduos a 

realizarem atividades especificas na sociedade, o que facilitaria a ação 

de ajuste e modulação desses sujeito às necessidades de outro grupo 

social, que compreende na formação discursiva econômica, a 

necessidade desse tipo de trabalho. De forma contrária a esse 

posicionamento, o que devemos construir em relação aos estudos 

sobre a linguagem e as práticas sociais, no campo constitucional da 

educação técnica, deve ter o intuito de fornecer subsídios críticos para 

os professores de Língua Portuguesa, para que possam fazer uma 

reflexão sobre seus mecanismos de trabalho e a relação com impacto 

dos discursos nas práticas da sala de aula. 
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Capítulo 4 

DESVIOS ORTOGRÁFICOS EM PUBLICAÇÕES DE 

GRUPOS DE COMPRA E VENDA DA REDE SOCIAL 

FACEBOOK 

 

Elaine Porto Chiullo 

Natália Cristine Prado 

 

INTRODUÇÃO  

 

A virtualidade e a exposição ampla e global promovidas pelas 

redes sociais online promoveram impactos significativos na forma da 

linguagem e práticas comunicativas da vida contemporânea. Várias 

redes sociais, chats online, comunicadores instantâneos - como o 

WhatsApp - estão incorporados à rotina dos brasileiros conectados à 

internet. De acordo com o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, em pesquisa divulgada em 20 de dezembro de 2018, 

praticamente dois terços da população do país (69,8%) com 10 anos 

ou mais de idade possuem conexão com a internet, deste percentual, 

95,5% dos entrevistados acessam a internet para trocar mensagens de 

texto, voz ou imagens através de aplicativos. Diante deste quadro, é 

possível afirmar que nunca se usou tanto a escrita para comunicar-se. 

Tal número de trocas de mensagens online expôs de maneira ostensiva 

o que já sabíamos por meio de estatísticas, o baixo índice de 

letramento do brasileiro adulto.  

O Instituto Paulo Montenegro, em parceria com a ONG Ação 

Educativa, em relatório de Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf), 

divulgado em agosto de 2018, aponta que mais de 3 a cada 10 

brasileiros com idade entre 15 e 49 anos, embora Funcionalmente 

Alfabetizados21, “têm significativas limitações para relacionar-se com 

as demandas cotidianas de uma sociedade letrada”.  

                                                           
21 O relatório do Inaf considera funcionalmente alfabetizados os que pertencem às categorias 
de alfabetização elementar, intermediário e proficiente. Quem alcança o alfabetismo 
elementar consegue selecionar uma ou mais unidades de informação em textos diversos de 
extensão média realizando pequenas inferências, por exemplo, mas não interpreta figuras de 
linguagem como metáforas. O nível intermediário, por sua vez, permite que a pessoa elabore 
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Com objetivo de investigar e classificar os desvios 

ortográficos de origem fonético-fonológica decorrentes de falhas 

originadas no processo de estimulação do desenvolvimento da 

consciência fonológica na escrita de usuários adultos, e ainda, na 

expectativa de compreender como o ambiente informal e de afinidade 

proporcionado pelos grupos sociais da rede social encoraja as pessoas 

à interação escrita, mesmo sem o pleno domínio das regras língua 

padrão. Este estudo espera colaborar com o entendimento do processo 

de escrita nas redes sociais e chamar a atenção para a importância do 

adequado desenvolvimento da consciência fonológica nos primeiros 

anos da alfabetização e para o papel da fonética e da fonologia durante 

toda a educação básica. 

Para a investigação foram empregados procedimentos de análise da 

natureza dos erros relacionando-os às categorias de referência 

baseadas em Cagliari (1989); e posterior discussão sobre possíveis 

motivações fonético-fonológicas da relação entre a representação das 

letras com os fonemas e os sons contidos nas sílabas.  

 

A COMUNICAÇÃO ESCRITA NO FACEBOOK  

 

A popularização do Facebook deve-se, principalmente, ao seu 

layout, que dispõe do recurso de uma caixa de texto denominada 

popularmente como “atualização de status”, função utilizada para 

diversas funções discursivas, tais como a expressão de opinião, relato 

de estados de espírito e outros sentimentos. Dentre as diversas formas 

de comunicação disponíveis dentro da rede, destacam-se os grupos 

temáticos criados pelos próprios usuários, como descrito por Correia 

e Moreira (2014, p. 176)  
 

os grupos de interação usados para discussões e eventos, e constituem 

uma forma muito particular de permitir que certo número de pessoas 

possam juntar-se online, de maneira simultânea ou assíncrona, para 

partilhar informação e discutir temas específicos. 

 

                                                           
síntese de textos diversos (jornalísticos e científicos). Já o proficiente é a única categoria apta 
a opinar sobre o estilo do autor ao ler algum texto - é o nível mais alto da escala. 
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Baseados na teoria sociocultural do trabalho de Lave e 

Wenger (1998), Barton e Lee (2015, p. 50) definem grupos de 

interação nas redes sociais como uma comunidade de prática. As 

comunidades de prática são agrupamentos de pessoas que 

compartilham três características básicas: compromisso mútuo entre 

as pessoas; envolvimento num empreendimento conjunto; repertório 

compartilhado. A figura 1 ilustra essa inter-relação entre os membros 

e seus vínculos:  

Devido ao avanço das tecnologias de comunicação e à 

facilidade de conexão com a internet o acesso à plataforma Facebook 

aumentou consideravelmente, como resultado, também a exposição 

online dos usuários. Nesse cenário, permitiu-se a possibilidade de 

utilizar a rede social como, por exemplo, uma vitrine de anúncios dos 

mais diversos produtos. Assim, grupos de compra e venda 

rapidamente se popularizaram e o usuário comum tem a oportunidade 

de redigir e publicar seu próprio anúncio de venda ou compra, 

interagindo com outros usuários que compartilham de objetivos 

semelhantes. As autoras Kohn e Kruel (2016, p. 107) explicam em seu 

artigo que  

 
alguns desses grupos são restritos, outros mais abertos; alguns se 

limitam a determinado tipo de produto ou público, outros são 

verdadeiras “feiras-livres”. Há ainda os desregrados e os que 

implementam regras rígidas e mediadores a fim de garantir a 

reputação (moral) do grupo, sem pornografia ou organização do ponto 

de vista dos anúncios do grupo. 

 

Com a criação desses espaços nos quais as pessoas participam 

em razão de interesse específico e no qual a interação é promovida por 

meio da escrita on-line, os usuários e membros dessas comunidades 

de prática sentem-se encorajados a interagir, de maneira consciente ou 

não, mesmo nos casos em que a consciência do pouco domínio da 

ortografia existe, revelando, assim, o repertório linguístico. Bortoni-

Ricardo (2005, p. 14) explica:  

 
o comportamento linguístico é um indicador claro da estratificação 

social. O falante, em seu cotidiano, adéqua sua linguagem às situações 

específicas, isto é, o estilo do falante depende do outro que está 
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presente na interação, do tema e do contexto social, espacial e 

temporal.   

 

Neste sentido, Barton e Lee (2015, p. 53) complementam: 

 
a internet encoraja muitos tipos de relações e formas de interação 

incluindo grupos de afinidades, mas vai além deles. As pessoas podem 

interagir sem a presença física e sem papéis claros ou rígidos. Podem 

participar sob anonimato, usando identidades inventadas, e com novas 

noções de audiência. Todos esses fatores podem resultar em novas e 

diferentes formas de participação. 

 

Considerando os locais em que essas mensagens são 

criadas/elaboradas, em que um emissor membro do grupo escreve para 

outros receptores – muitas vezes desconhecidos e também membros 

do mesmo grupo –, levanta-se a hipótese de que a preocupação desse 

emissor será escrever aquilo que o comportamento linguístico do 

grupo exige que seja escrito, isto é, um texto de descrição e o preço do 

produto ou serviço oferecido. Assim, alguns membros destes grupos 

não conferem a devida atenção ortográfica ao modo como escrevem 

e, encorajados pelo ambiente informal da comunidade, acabam, 

muitas vezes, recorrendo à transcrição da oralidade, ou adaptando as 

palavras ao que julga ser a regra possível dentro do sistema de escrita. 

em outras palavras, é possível afirmar que o usuário, em grupos de 

compra e venda escreve as palavras da mesma forma como as 

pronuncia ou que julga ser o correto para a escrita baseado em 

generalização de regras ortográficas.  

 

OS ERROS ORTOGRÁFICOS  

 

Estudos recentes avaliam o erro como parte do processo de 

aprendizagem da escrita e apontam relação de reciprocidade do 

desenvolvimento da consciência fonológica com o processo de 

alfabetização e as convenções do sistema ortográfico da língua, como 

revelam as pesquisas de Cagliari (1989, 2009), Zorzi (1997), Scliar-

Cabral (2003), entre outros; “o erro de ortografia relaciona-se com as 

hipóteses que o aluno levante sobre a escrita, apenas isso” 

(CAGLIARI, 2009, p. 244).  
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Tratando-se de linguagem, para Cagliari (2009) existe o certo, 

o errado e o diferente. Este autor defende que a escrita é a 

representação da linguagem oral, porém está acima das diferenças 

regionais e segue regras rígidas estabelecidas por convenção, 

tornando-se uma só para todos. Assim sendo, do ponto de vista da 

escrita, “está errado tudo que vai contra a ortografia e as normas gerais 

do nosso sistema de escrita” (CAGLIARI, 2009, p. 249). Do ponto de 

vista da fala, “cada dialeto tem seu modo de ser, de acordo com o uso 

que as pessoas fazem da linguagem” (CAGLIARI, 2009, p. 250). 

Logo, não existe erro na fala do falante nativo, existe uma diferença 

linguística (ligada à maneira de se usar a fala) e o erro linguístico é 

ligado ao rompimento de normas da escrita.  

 
 [...] o aluno erra a forma ortográfica porque se baseia na forma 

fonética; os erros que comete revelam claramente os contextos 

possíveis, não são ocorrências aleatórias. Um aluno pode escrever 

talveis (talvez), mas não escreve eileifante (elefante); [...] É 

impressionante como os erros dos alunos revelam uma reflexão sobre 

os usos linguísticos da escrita e da fala (CAGLIARI, 1989, p. 61). 

 

São diversos os motivos que levam o aluno durante o processo 

de alfabetização e o adulto das redes sociais a realizar essas 

transcrições fonéticas em seus textos; por exemplo, o fato de não terem 

a leitura como um hábito, por se comunicarem mais oralmente do que 

pela escrita, formalmente, ou até mesmo por se comunicarem por meio 

de redes sociais, em que, geralmente, as palavras são escritas como 

são pronunciadas, com suas diferenças regionais, sociais e até 

pessoais. Na análise de Luiz Carlos Cagliari (1989) os erros são 

classificados em: 1. Transcrição fonética; 2. Uso indevido de letras; 3. 

Hipercorreção; 4. Modificação da estrutura segmental das palavras; 5. 

Juntura intervocabular e segmentação; 6. Forma morfológica 

diferente; 7. Forma estranha de traçar as letras; 8. Uso indevido de 

letras maiúsculas e minúsculas; 9. Acentos gráficos; 10. Sinais de 

pontuação; 11. Problemas sintáticos. 

Zorzi (1997) aborda o erro ortográfico como a não 

compreensão de um complexo conjunto de conhecimentos 

progressivos que envolvem: correspondências quantitativas; 
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identificação da posição da letra dentro da palavra; compreensão da 

correspondência letra som / som e letra. Em outras palavras, 

entendemos que o erro na escrita é resultante de déficit na habilidade 

de refletir sobre os sons que compõem a fala e a relação com o que se 

acredita ser a ortografia. 

Jaime Luiz Zorzi (2003), em seus estudos voltados para a 

fonoaudiologia e educação, sintetizou pesquisas de autores como 

Cagliari (1989) e Carraher (1990), e acreditou ser necessária uma 

reestruração nas categorias de erros para envolver a grande e 

heterogênea quantidade de ocorrências relacionadas à apropriação do 

sistema ortográfico, reclassificou os erros em: 1 representações 

múltiplas; 2 apoio na oralidade; 3 omissão de letras; 4 junção e 

separação de palavras; 5 confusão entre “am” e “ão”; 6 generalização 

de regras; 7 trocas surdas-sonoras; 8 acréscimo de letras; 9 letras 

parecidas, 10 inversão de letras, 11 outras (relacionadas à 

individualidade de cada um).  

 

A CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA  

 

Os “erros” ortográficos constantemente observados na escrita 

de adultos em comentários das redes sociais levantam suspeita sobre 

o nível de consciência fonológica do usuário adulto das redes sociais, 

pois, de acordo com afirmações de Leonor Scliar-Cabral (2003), 

Magda Soares (2018), Luiz Carlos Cagliari (1989) e outros, os “erros” 

ortográficos dos falantes nativos – enquanto aprendizes da língua 

escrita – nos revelam o nível de conhecimento que já possuem sobre a 

língua e a capacidade refletir sobre o texto escrito ao tentar solucionar 

determinada dificuldade.  

Scliar-Cabral (1995, p. 49) define a consciência fonológica ou 

metafonológica como o ato de reflexão que o ser humano é capaz de 

fazer sobre sua própria língua, o que pode envolver os níveis 

fonológico, sintático, semântico e pragmático. Quando fonológico, é 

denominado de consciência fonológica; neste nível, a habilidade pode 

ser caracterizada como a representação consciente das propriedades 

fonológicas e das unidades constituintes da fala. 
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Para Soares (2018, p. 171-88) a consciência fonológica é algo 

complexo, diverso e implica diferentes níveis que envolvem as 

habilidades de reconhecimento e produção do valor das letras – 

consciência lexical –, dissociação da cadeia sonora das palavras do 

realismo nominal – consciência de rimas e aliteração – e a capacidade 

de divisão em sílabas da cadeia oral da fala – consciência silábica. 

Ao passo que a consciência fonológica evolui, o usuário da 

língua escrita deveria tornar-se capaz de detectar e usar regras que 

regem a comunicação escrita para retificar os erros de transcrição da 

fala. Pode-se entender que possíveis falhas originadas no processo de 

estimulação do desenvolvimento da consciência fonológica na 

alfabetização sejam uma das causas da persistência dos “erros” 

ortográficos ligados aos processos fonéticos/fonológicos na produção 

de textos de adultos usuários da internet.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Esta pesquisa é caracterizada como um estudo qualitativo de 

caráter descritivo, que pretende identificar, categorizar e analisar uma 

amostra de palavras com desvios ortográficos mais recorrentes nos 

textos dos usuários dos grupos de compra e venda do Facebook das 

regiões de Rolim de Moura e Porto Velho (RO) a fim de compor um 

quadro dos mais recorrentes desvios ortográficos encontrados na 

escrita de membros destes grupos Pelas características do ambiente da 

pesquisa (relações comerciais), presume-se que os escreventes sejam 

adultos pertencentes a contextos sociais diversificados. O período de 

pesquisa compreende os meses de janeiro a agosto de 2018.  

Para a coleta de dados, foram definidos os seguintes 

procedimentos: a) identificação das palavras que apresentavam desvio 

da grafia convencional; b) transcrição fonológica da palavra 

ortográfica de referência; c) análise da natureza dos erros 

relacionando-as às categorias de referência citadas anteriormente; d) 

discussão sobre possíveis motivações fonético-fonológicas da relação 

entre a representação das letras com os fonemas e os sons contidos nas 

sílabas.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A influência da oralidade dos escreventes fica evidente devido 

à quantidade de palavras com esta característica encontradas no 

corpus. A análise quantitativa mostra que a os grupos de palavras 

“transição fonética” (52%) e “uso indevido de letras” (19%) 

representam mais da metade (71%) do total das ocorrências 

registradas, Do total de 52 palavras analisadas, o maior número é 

composto por transcrições fonéticas, com 27 ocorrências (52%); uso 

indevido de letras, com 10 ocorrências (19%); hipercorreção, com 6 

ocorrências (12 %); juntura intervocabular e segmentação, com 6 

ocorrências (12%); com 5 ocorrências; modificação da estrutura 

segmental das palavras, com 3 ocorrências (6 %). 

A seguir serão apresentados os resultados encontrados com a 

análise das palavras do corpus. As análises são pautadas nos estudos 

sobre regras aplicadas à escrita de Scliar-Cabral (2003, 123-170) e os 

estudos sobre erros ortográficos de Cagliari (1989, p. 137-45 e Zorzi 

(2003, p.105-29). Seguem as análises: 

 

TRANSCRIÇÃO FONÉTICA: DECORRENTE DE UMA 

TRANSCRIÇÃO DO PRÓPRIO MODO DE FALAR. 

 

Este grupo representa o maior número de ocorrências, que 

demonstra que os escreventes dos grupos observados utilizam o apoio 

à oralidade por não terem o domínio da escrita como sistema de 

representação autônoma da fala.  

Nos casos exemplificados, podemos inferir que a fala é o 

principal elemento gerador dos erros existentes. Os escreventes 

utilizam-se de substituições, omissões e acréscimos de letras para 

aproximar a escrita “transcrição fonética da própria fala” (Cagliari, 

1989).  

 

(1)22 Substitui a vogal átona das palavras de acordo com a variante de 

fala que sempre utiliza <i> e não <e>, <o> e não <e>: infrentar 

                                                           
22 Tipo de ocorrência encontrada. 
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(enfrentar)23, incomendas (encomendas), eli (ele), pedi (pede), aria 

(área), femia (fêmea), numoro (número). 

(2) Escreve uma vogal em vez de duas: poco (pouco), alquero 

(alqueire), oropeu (europeu), fonssona (funciona):  

(3) Escreve duas vogais em vez de uma, por usar em sua pronuncia 

um ditongo: rimeo (rímel). 

(4) Usa somente a vogal para indicar o som nasalizado suprimindo a 

consoante <m> ou <n>, que não pronuncia tei (tem), veidi (vende), 

baero (banheiro).  

(5) Não escreve <r> final por não haver som correspondente na sua 

fala: pega (pegar) busca (buscar) 

(6) Troca <r> por <l> quando fala: arqueire (alqueire). 

(7) Escreve <li> em vez de <lh>, por dizer [li] e não [] em sua 

variante: tabalio (trabalho).  

(8) Escreve <u> no lugar de <l> em final de sílaba soutero (solteiro), 

auguem (alguém). 

(9) Omissão do <h> por não ter representação sonora: oge (hoje).  

Outras alterações ortográficas que expressam “apoio na oralidade” 

(Zorzi, 2003) de algumas variedades do Português Brasileiro, ou seja, 

por desconhecimento das regras ortográficas, a escrita se aproxima de 

uma transcrição fonética da variedade linguística do escrevente.  

(10) Inversão de letras ligada à posição do fonema dentro da palavra: 

porcura (procura), parteleira (prateleira), iorgute (iogurte).  

(11) Acréscimo de letras por não saber exatamente como representar 

determinado segmento sonoro ou sílaba: muinto (muito), boua (boa):  

 

USO INDEVIDO DE LETRAS:  

 

A letra que é utilizada para escrever uma palavra, embora 

possa ser uma opção de escrita, não corresponde ao que é determinado 

pela ortografia para representar o fonema. O escrevente “escolhe uma 

letra possível para representar um som de uma palavra quando a 

ortografia usa outra letra” (CAGLIARI,1989, p. 140). 

                                                           
23 O itálico registra a palavra do corpus com desvio ortográfico seguida da palavra entre 
parênteses que  indica a referência ortográfica. 
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(12) Fonema /k/ pode se transcrever <c> ou <q> antes de /u/ ou 

semivogal: /w/: cuarto (quarto).  

(13) Fonema /s/ dependendo da morfologia da palavra: em início de 

vocábulo pode se transcrever <s> ou <c>: serca (cerca).  

(14) Fonema /s/ em início de sílaba interna entre vogais pode dar-se 

em <ss>, <c> ou <sc>: fassa (faça) obecervassão (observação), pessa 

(peça), caroseria (carroceria)  

(15) Fonema /z/ em posição intervocálica pode realizar-se 

graficamente <z>, <s> ou <x> dependendo da morfologia da palavra: 

preciza (precisa).  

(16) Fonema // realiza-se <g> ou <j> em início de sílaba com regras 

dependentes da derivação morfológica da palavra: O escrevente 

grafou Gequiti para o nome comercial da perfumaria Jequiti.  

(17) Arquifonema /N/ que se realiza como /m/ diante de consoante 

labial <p> e <b> e /n/ diante das demais consoantes: tanbem 

(também), vemdo (vendo). 

As ocorrências acima são exemplos da complexa relação entre sons e 

letras do sistema de escrita não-unívoco do português. Scliar-Cabral 

(2003, p. 142) chama de “alternativas competitivas” a representação 

grafêmica que rivaliza semântica e morfossitaticamente com a forma 

fonológica. Nas palavras de Zorzi (2003, p.72), “um mesmo fonema 

poder ser representado por diversas letras ou, inversamente, uma 

mesma letra poder ser usada para grafar diferentes fonemas” de acordo 

com as regras dependentes de contexto que definem o grafema para o 

fonema. Os exemplos refletem a reflexão do escrevente nas escolhas 

das letras no momento da escrita, pois pela consciência fonológica 

pode identificar o som e a representação gráfica possível, mas por não 

dominar corretamente as regras gramaticais convencionadas, 

generaliza e assume o “risco” de uma escrita que julga ser a correta.  

 

HIPERCORREÇÃO:  

 

Corresponde à generalização de algumas formas possíveis de escrita, 

como, por exemplo, a compreensão de que o modo de falar não 

equivale ao modo de escrever. Para Cagliari (1989, p. 141) o 
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escrevente “conhece a forma ortográfica de determinadas palavras e 

sabe que a pronuncia destas é diferente. Passa a generalizar esta forma 

de escrever” 

 

(18) Uso de vogal átona <e> em vez de <i>, pode estar havendo a 

generalização na medida que, muitas vezes, o <i> (expresso na fala) 

acaba virando <e> (na escrita). Como em  palavras em que a pronúncia 

das vogais /e/ (átona) em paletó, que se pronúncia [pal’t] na maioria 

das variedades do Português Brasileiro: endica (indica), entereso 

(interesso), enteressados (interessados), devertir (divertir) 

(19) Substitui a vogal átona <u> pela de <o> pelo mesmo motivo 

anterior, generaliza uma regra em que é mais frequente a grafia de <o> 

com pronúncia de <u>, como na palavra “livro”: edicola (edícula) 

(20) Generalização do uso da letra “h” em hagora (agora) 

possivelmente por relacionar com a palavra hoje, esta com <h> inicial 

devido à origem latina da palavra.  

Os erros de hipercorreção são decorrentes da “generalização 

de regras” e, de acordo com (Zorzi, 2003) ocorrem devido à 

internalização equivocada de regras pelos escreventes, ou seja, 

“aplicar um conhecimento adquirido em uma situação particular a 

outras situações que se apresentam como semelhantes à primeira”, na 

tentativa de associar a regra conhecida em outras situações 

aparentemente análogas.  

 

MODIFICAÇÃO DA ESTRUTURA SEGMENTAL DAS 

PALAVRAS:  

 

Essa categoria abrange trocas, supressão, acréscimo e 

inversão de letras. “Não reflete uma transcrição fonética, nem de fato 

se relaciona diretamente com a fala. [...] Não tem apoio nas 

possibilidades de uso do sistema de escrita e representam, às vezes, 

maneiras de escrever de que lança mão porque não domina o uso das 

letras” (CAGLIARI, 1989, p. 142). 

 

(21) Omissão da letra <r> em final de sílaba: ugente (urgente). (22) 

Omissão da representação gráfica da semivogal /w/ provavelmente por 
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acreditar que a letra “q” bastaria para a realização gráfica do fonema 

em questão: alqero (alqueire). 

Os exemplos acima confirmam a fala de Zorzi (2003, p. 86) 

que a maior parte dos erros que registram omissão de letras “ocorrem 

em sílabas que fogem ao padrão consoante-vogal (CV)”. O escrevente 

pode acreditar que uma sílaba com mais de um som pode ser 

representada por uma única letra.  

 

(23) Troca do <n> pelo <r> indica a confusão no traçado das letras: 

verdo (vendo) 

Ao analisarmos os exemplos percebemos que, de acordo com 

Zorzi (ibid. p. 85), esse tipo de desvio na escrita pode ter como causa 

um “processo ainda não suficientemente desenvolvido de 

segmentação fonêmica [...] e de identificação de letras e seu valor 

sonoro”. 

 

JUNTURA INTERVOCABULAR E SEGMENTAÇÃO  

 

Categoria que abrange a escrita de palavras que não são 

segmentadas da forma convencional. “Reflete o critério que usa para 

analisar a fala. Na fala não existe separação de palavras, a não ser 

quando marcada pela entonação do falante” (CAGLIARI, 1989, p. 

142). 

Estrutura de palavras resultantes da influência de padrões da 

oralidade que tem como propriedade um fluxo sonoro contínuo sem 

delimitação dos limites da palavra ortográfica: (24) juntura 

intervocabular / hiposegmentação: miliga (me liga), ta catela (esta 

com a tela), poraqui (por aqui); 

(25) segmentação / hipersegmentação: perfeita menti (perfeitamente) 

capa sete (capacete), escrito rada (escriturada). 

Para Zorzi (2003), o desenvolvimento da noção de palavra, 

que pode passar despercebida durante o processo de fala é 

imprescindível na ação de escrita. É a habilidade que permite 

reconhecer no fluxo sonoro da fala o ponto de início e fim das palavras 

que aparecem interligadas num único bloco sonoro.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa apresentou e classificou os “erros” ortográficos 

motivados pela relação entre fala e escrita, de origem 

fonética/fonológica, possivelmente resultantes de falhas originadas no 

processo de estimulação do desenvolvimento da consciência 

fonológica na alfabetização e que ainda persistem na escrita do adulto 

em publicações de alguns grupos de compra e venda da rede social 

Facebook das regiões de Rolim de Moura e Porto Velho (RO). 

Percebeu-se que muitos usuários adultos das redes sociais 

escrevem da maneira como se comunicam oralmente no dia a dia, 

numa tentativa de estabelecer uma relação regular entre sons e letras. 

Portanto, trata-se de esforço cognitivo que organiza o sistema de 

escrita a partir de inadequadas generalizações de regras apoiadas na 

oralidade das palavras, ação que evidencia as falhas na capacidade de 

segmentar e analisar os sons que compõe as palavras, ou seja, erros 

originados no desenvolvimento da consciência fonológica. 

Podemos observar nesta pesquisa que os escreventes on-line 

pesquisados não se sentem intimidados a inter-relacionar-se mesmo 

sem dominar todas as regras da escrita ortográfica, provavelmente por 

se sentirem seguros devido ao distanciamento proporcionado pela 

comunicação virtual e pelo ambiente de afinidade e informalidade nas 

chamadas comunidades de prática – os grupos temáticos do Facebook.  

A partir dos desvios encontrados, destacamos em 

porcentagens as ocorrências mais frequentes. A grande incidência dos 

erros por transcrição fonética e uso indevido de letra representam 71% 

das ocorrências. Esses dados chamam a atenção para a influência da 

oralidade na escrita do usuário da Língua Portuguesa que captou de 

maneira superficial as relações das letras com os fonemas e os sons 

contidos nas sílabas, tanto da palavra falada quanto da palavra escrita. 

Diante disso, ressaltamos a importância dos estudos dos 

processos fonéticos e fonológicos e o papel do professor de que 

consegue compreender e reconhecer as categorias do erro ortográfico 

do seu aluno. Este profissional é capaz de propor intervenções 

pedagógicas eficazes que auxiliarão o aluno a entender o porquê 

daquele erro e sua motivação a fim de resolver a dúvida ortográfica.  
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Desta forma, o escrevente da Língua Portuguesa entenderia 

que a escrita deve seguir o padrão adequado quanto à forma 

ortográfica em ambiente formal e usaria a escrita de maneira opcional 

nas redes sociais da internet ou em qualquer outro ambiente informal. 

Apenas pelo desejo consciente de brincar com as palavras para 

transmitir humor ou direcionar a leitura e pronúncia dos leitores para 

variedades linguísticas específicas 
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Capítulo 5 

TERRA ENCHARCADA:  UM DIÁLOGO ENTRE A 

LITERATURA E A HISTÓRIA 

 

Francisco Américo Martins Moraes 

INTRODUÇÃO 

 

Sem dúvida expressiva e importante, mas igualmente 

desconhecida ou negligenciada pelo público leitor da própria região 

Norte e dos grandes centros culturais das demais regiões do Brasil, é 

a rica produção literária que se inspira em temas da Amazônia que nos 

legaram grandes escritores como o português Ferreira de Castro, José 

Potyguara, Álvaro Maia, Inglês de Sousa, Márcio Souza, Milton 

Hatoum e dentre outros autores menos conhecidos e não pertencentes 

ao cânone amazônico como, por exemplo, Jarbas Gonçalves 

Passarinho. 

No entanto, o que ocorre com Jarbas Passarinho escritor é, no 

mínimo, inusitado. Na verdade, ele não é conhecido como escritor 

senão como militar e político “queimado” no cenário do Regime 

Militar que vigorou violentamente no país de 1964 a 1985. Talvez seja 

pelo estigma de político e militar odiado da ditadura militar que o 

romance Terra Encharcada, de sua autoria, esteja relegado ao 

esquecimento, pairando sobre a obra uma sombra ou névoa negro-

acinzentada que a impede de ser conhecida ou merecidamente 

estudada pela academia. Com efeito, considerando Terra Encharcada 

em termos de obra de arte literária, temos que ter em mente de que ela 

basta por si mesma, ela é autônoma e independe da condição ou 

imagem de seu autor.  

Portanto, fazendo justiça à obra, que, muito embora não tenha 

a mesma “estatura” estética de um clássico como A Selva, de Ferreira 

de Castro, este artigo tem a pretensão de afastar um pouco a sombra 

de seu autor que a obscurece a fim de resgatá-la do esquecimento em 

que jaz há muito tempo. Nesse sentido, como temática histórica, a 

narrativa ficcional de Terra Encharcada se insere no âmbito do 

período entre os chamados ciclos da borracha – período de franca 

decadência da borracha amazônica. Foi, pois, nesse contexto que 
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Jarbas Passarinho, como escritor, “pisou o território tentador da 

ficção”24. Para escrevê-lo, talvez ao contrário dos demais autores que 

se valeram da temática amazônica, o fez inspirado, de fato, num 

acontecimento real, de pessoas que historicamente existiram, cujos 

nomes e perfis psicológicos na ficção, às vezes, são os mesmos do fato 

real. Razão esta que me instigou a ressaltar o vivo diálogo entre a 

literatura e a história em Terra Encharcada através da crítica 

sociológica. 

 

BREVE BIOGRAFIA DO AUTOR: UM “PASSARINHO 

HÍBRIDO E FÉRTIL” 

 

Jarbas Gonçalves Passarinho nasceu em Xapuri (AC), em 11 

de Janeiro de 1920. Com a idade de três anos, migrou com a mãe e os 

irmãos para Belém do Pará. Anos mais tarde, formou-se na Escola 

Preparatória de Cadetes de Porto Alegre e seguiu uma longa carreira 

militar, que o levou a ser um dos articulistas do Golpe Militar de 1964. 

Como escritor, Jarbas Passarinho escreveu crônicas para o 

jornal “A Semana” e colaborou com algumas revistas, inclusive no 

âmbito militar. Em 1949, Passarinho ganhou o primeiro lugar no 

concurso de contos promovido pela prefeitura de Belo Horizonte com 

o título “Um viúvo solteiro”. Em 1959 ganhou o mais importante 

prêmio literário do Pará, o prêmio Samuel Wallace Mac Dowell25, com 

o romance Terra Encharcada. No entanto, Jarbas Passarinho deixa de 

lado a literatura para ingressar numa longa e ativa carreira política. Por 

consequência, ocupou vários cargos como de governador de Estado, 

Senador e Ministro, durante e após o fim do Regime Militar.  

Além de Terra Encharcada, portanto, Passarinho ainda 

publicou as seguintes obras (não ficcionais): Amazônia, o desafio dos 

trópicos (1972), Liderança Militar (1987), Parlamentarismo e 

Presidencialismo (1993), Um Híbrido Fértil (1996) e Amazônia, 

                                                           
24 Expressão tomada de empréstimo de Israel Novaes, que integra a nota explicativa da edição 
de Terra Encharcada do Clube do Livro, 1968. 
25Samuel Wallace MacDowell III foi um militar, advogado, magistrado, político, e jornalista 
brasileiro. Disponível em:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Samuel_Wallace_MacDowell>. 
Acesso em: 25dez. 2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Samuel_Wallace_MacDowell
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Patrimônio Universal? (2010). Morreu em Brasília no dia 5 de junho 

de 2016 por problemas de saúde ligados à idade de 96 anos. 

 

A RECEPÇÃO E AS EDIÇÕES DE TERRA ENCHARCADA 

 

Escrito em 1948, Terra Encharcada teve sua primeira edição 

publicada somente em 195826 pela editora fluminense Sá Cavalcante 

Editores, em Belém do Pará, que se esgotou rapidamente e 

praticamente não chegou às demais regiões do país. Após o 

lançamento da primeira edição, a editora Sá Cavalcante continuou a 

publicar o romance até a década de 1970. Provavelmente ao mesmo 

tempo, Terra Encharcada foi publicada pelas editoras Sá Cavalcante, 

Clube do Livro, ambas da cidade do Rio de Janeiro, Gráfica Falangola 

Editora de Belém do Pará e Livros do Brasil Lisboa, fundada e sediada 

em Lisboa, em 1944, e ainda hoje em atividade, e que provavelmente 

continuou a publicar Terra Encharcada até a década de 1970, pois há 

a existência de uma edição datada de 1973 que foi citada por Antonio 

Paim27 no prefácio do livro de memórias de Jarbas Passarinho, Um 

híbrido fértil (1996, p. 13). Nove anos depois do lançamento de Terra 

Encharcada em Belém, Ibiapaba Martins28 se deparou com o livro que 

“folheou-o, descuidado e desinteressado. Em pouco, porém, seu senso 

crítico despertou: estava ali um escritor, seguro no estilo, fascinante 

na fabulação, substancioso no tema. Sem tardança, recomendou-o ao 

Clube do Livro” (NOVAES, apud PASSARINHO, 1968, p. 6-7). Com 

efeito, a editora Clube do Livro publicou Terra Encharcada em 1968 

numa impressionante tiragem aproximada de 30 mil exemplares, “[...] 

alcançando todo o território nacional, com um público ledor de mais 

de 100 mil leitores categorizados em nosso País” (NOVAES, apud 

PASSARINHO, 1968, p. 7).  

No entanto, tal informação acerca do sucesso de tão 

expressiva tiragem e de leitores de Terra Encharcada parece ser um 

                                                           
26No cenário nacional a publicação de Terra encharcada, em 1958, coincide com a publicação 
de Gabriela, cravo e canela, de Jorge Amado. 
27 Filósofo e escritor baiano. 
28Ibiapaba de Oliveira Martins foi um romancista brasileiro ganhador do Prêmio Jabuti de 1969 
com a obra Noites de relâmpago (1968).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Romancista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_Jabuti
https://pt.wikipedia.org/wiki/1969
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tanto quanto suspeita, uma vez que a tiragem média para um romance 

girava em torno de 3.000 exemplares e, além disso, grande parte das 

vendas da Editora Clube do Livro era destinada às bibliotecas públicas 

(MILTON, 1996) o que, em tese, não garantia um interesse genuíno 

do público leitor pela obra – não que o livro fosse (seja) ruim, pelo 

contrário. Mas não podemos deixar de registrar o fato de que o autor 

era coronel do exército e ministro do Trabalho e Previdência Social no 

governo do presidente Costa e Silva. 

Provavelmente, a fim de não perder o filão das bibliotecas 

públicas, a editora deveria se alinhar às diretrizes ideológicas do 

Regime Militar para se garantir no mercado editorial o que, de um 

modo ou de outro, parece ter havido nessa “relação” o atendimento de 

interesses de ambas as partes. De qualquer forma, portanto, não 

podemos saber os pormenores desse fato, se sim ou se não. Contudo, 

Terra Encharcada ainda teria nova edição publicada pela editora 

Expressão e Cultura, em 2001, da cidade do Rio de Janeiro, dentro da 

coleção Páginas Amarelas, em formato de edição de bolso, cuja 

informação acerca da tiragem dessa edição não foi possível encontrar. 

 

FICÇÃO E HISTÓRIA EM  TERRA ENCHARCADA 

 

Terra Encharcada talvez seja quase que literalmente, se 

podemos dizer assim, a “transposição” de um fato real para a ficção, 

ou seja, lê-lo nos dá a sensação de que a Revolta de José Cesário de 

Medeiros tenha sido romanceada pelo autor na condição de quem fora 

sua testemunha ocular, uma vez que o José Cesário da ficção tem o 

mesmo nome e perfil que o José Cesário de Medeiros do fato histórico. 

Tal sensação ou percepção só é possível, pois, quando se 

inteira integralmente do fato real e dos pormenores da narrativa 

envolvente de Terra Encharcada. Nesse sentido, “o livro Terra 

Encharcada revela uma autêntica vocação de escritor, sensibilidade, 

capacidade narrativa, e pouco ou nada fica a dever às primeiras 

produções daquilo que se chamou impropriamente ‘regionalismo’ 

[...]” (MACHADO, apud PASSARINHO, 2001, p. 7). Mais ou menos 

nesse sentido, Israel Novaes afirma que a vivência amazônica do autor 

garantiu verossimilhança não, apenas, à história: impregnado daquele 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Costa_e_Silva
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mundo caótico, barrento, “[...] seu estilo parece ditado pelo meio 

bárbaro, e aí o temos, escultórico na descrição do homem e da mata, 

funcional [...]” (NOVAES, apud PASSARINHO, 1968, p. 7). 

Sem dúvida, a vivência amazônica do autor unida aos detalhes 

do episódio real da Revolta de José Cesário deu verossimilhança a uma 

narrativa comovente, empolgante e historicamente ambientada no 

período de crise e franca decadência da borracha brasileira frente à 

ascensão vertiginosa dos seringais britânicos plantados racionalmente 

na Ásia. Escrito em terceira pessoa, percebemos em Terra 

Encharcada a prosa de um narrador onisciente e onipresente que, 

quando necessário, alterna-se ou transita habilmente entre uma bela 

narrativa e uma descrição minuciosa, “escultórica” dos personagens, 

da natureza e dos acontecimentos. Desse modo, o narrador, ora 

expressa uma linguagem clara e direta, realista, que geralmente toma 

um tom sociológico de denúncia e de registro histórico, ora revela a 

sensibilidade e a capacidade criativo-poética do autor. É, pois, dentro 

desse cenário que os personagens passam a viver após sair do Nordeste 

fugindo da trágica seca e da miséria. Ao chegar nas propriedades do 

coronel Antônio Carlos, eles se veem num meio hostil, “bárbaro”, 

“barrento”, igualmente trágico, regido pela hediondez, pela corrupção 

de caráter e, sobretudo pela sede de lucros a qualquer preço – ainda 

que fosse ao preço da vida humana, cujo sangue era sugado até a 

última gota. Por medo, talvez, de uma morte rápida pela temida “Lei 

do rifle 44”, os personagens se calam e resignam a uma morte lenta na 

condição de escravos por dívidas. 

Prosseguindo a leitura, portanto, nota-se que o enredo atinge 

seu ápice com a revolta de José Cesário. Este, antes de chegar a Belém, 

fora preso em São Luís acusado por Simão Salim, que era aliciador de 

mão-de-obra, de ser chefe do cangaço e que, por isso, saíra de Caicó 

(RN) para o Pará fugindo da polícia. Salim procedera assim motivado 

por vingança pelo fato de Cesário ter recusado repartir com ele o valor 

fraudulento de oito passagens que seriam debitadas nas contas do 

“patrão”. As oito passagens eram referentes à dele (Cesário), da esposa 

Alba e do filho “Maneco”, do amigo Calixto e mais quatro 

companheiros que, na verdade, iam todos para Manaus. Por 

consequência desse episódio, o destino de Cesário e de seus 
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companheiros é desviado para as terras do cel. Antônio Carlos onde 

praticamente viveriam na condição de escravos em decorrência da 

degradação das relações humanas mediadas pelo valor do capital. Daí 

em diante, inconformado, Cesário se dá conta do lugar onde estava 

enredado e que culminaria na revolta. Cesário, então, começa a 

“amadurecer” em sua mente a revolta. Entretanto, era sabedor que sair 

daquele seringal seria uma empreitada difícil, quase impossível. Ao 

longo do enredo, com efeito, o narrador vai demonstrando isso ao 

apresentar casos em que trabalhadores tentaram fugir e foram 

assassinados pelos capatazes do cel. Antônio Carlos. Apesar desses 

casos, Cesário não pretendia permanecer ali, “[...] jurou, intimamente, 

que poria um fim àquele estado de coisas. Ou morreria lutando” 

(PASSARINHO, 1968, p. 83). Então, indignado pela condição de 

cativo por conta da dívida permanente e principalmente motivado pela 

defesa de sua esposa e de seu único filho doente que necessitava fazer 

tratamento em Belém, consegue, com a ajuda do amigo Calixto, 

desestruturar e quebrar a força dos tentáculos de poder e controle do 

cel. Antônio Carlos e de seus cruéis gerentes e capatazes. Por fim, a 

revolta, que fora geniosamente “arquitetada” e permeada de muitos 

detalhes, foi extremamente exitosa. Cesário, a família e os amigos 

regressam de volta ao Nordeste contrariando o destino de morte nas 

“terras encharcadas de água e de ódios e dominadas por homens maus” 

(PASSARINHO, 1968, p. 139) que eram senão espécie de arautos das 

desgraças estimuladas pelo poder econômico do capitalismo presente 

na Amazônia. 

 

O EXTRÍNSECO NO INTRÍNSECO: O SOCIAL E 

AHISTÓRIA COMO MOTE PARA A FICÇÃO  

 

A leitura de Terra Encharcada nos deixa uma inevitável 

impressão de uma série de fatos externos (sociais/históricos) presentes 

na obra. Fatos esses que, sem dúvida, integram o processo criativo de 

construção de seu enredo tornando-se, portanto, interno e indissolúvel 

desse romance e, sem os quais, as suas características literárias, talvez, 

ficassem comprometidas. Em Literatura e Sociedade, Antonio 

Candido (2000, p. 6) sugere que para que se compreenda uma obra em 
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sua integridade deva haver uma fusão entre “texto e contexto numa 

interpretação dialeticamente íntegra”. E para reforçar mais acerca 

desse ponto ele completa esse raciocínio afirmando que para 

 
Uma crítica que se queira integral deixará de ser unilateralmente 

sociológica, psicológica ou linguística, para utilizar livremente os 

elementos capazes de conduzirem a uma interpretação coerente. Mas 

nada impede que cada crítico ressalte o elemento da sua preferência, 

desde que o utilize como componente da estruturação da obra 

(CANDIDO, 2000, p. 8). 

 

Tal procedimento, portanto, nos enseja ressaltar da própria 

narrativa do romance os fatos sociais e históricos (mote) que 

determinaram o processo de exploração socioeconômica sobre os 

“brabos” na Amazônia, desde a sua “fuga” da seca do Nordeste até ao 

seu destino final, que eram os seringais. Antes de começar a fazê-lo, 

porém, devemos esclarecer o significado do termo “brabo”. De acordo 

com Arthur Cézar Ferreira Reis (1953, p. 116), o termo “brabo” 

designava “o nordestino novato nas operações de extração de látex. 

Chegado ao seringal, desconhece as técnicas de trabalho, os segredos 

da mata. É ainda um estranho ao meio físico e ao meio sócio-

econômico”. Feito este esclarecimento, passaremos a ressaltar os fatos 

históricos ou elementos sociais que sugerem ou denunciam a 

exploração dos “brabos” e demais trabalhadores presentes em Terra 

Encharcada. 

O narrador onipresente e onisciente, inicia suas observações 

no contexto das secas periódicas que flagelava o Ceará, bem como o 

Nordeste brasileiro desde há muito tempo, sobretudo mais 

intensamente nesse Estado a partir do final da década de 1870 

(SECRETO, 2007). Tal contexto e o estado da natureza ou desse 

espaço na narrativa são não somente percebidos como é possível ter a 

sensação, por meio de uma linguagem poética e descritiva, dos efeitos 

da seca na leitura dos seguintes trechos: 

 
O vento, não raro, espancava o chão ressequido e crestado, levantando 

espirais de pó, descendo sobre os galhos secos dos ouricurizeiros, 

entrando e saindo dos capões numa corrida louca. Em sua 

peregrinação revolta, invadia a casa, empoeirando tudo, deixava nos 
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lábios gretados uma ardência de urtiga e ferroadas insuportáveis nas 

gargantas sedentas (PASSARINHO, 1968, p. 9). 

 

A maré dos retirantes engrossava num crescendo impressionante. No 

solo escaldante e árido, homens e mulheres, anciãos e crianças, 

procuravam ávidos, quase animalescos, tudo que lhes poderia servir 

de alimento. Um cajuí murcho e escondido na ramagem rala, uma raiz 

de umbuzeiro para dessedentar, ou a macambira providencial, água e 

pão a um tempo, eram procurados com sofreguidão [...] (Idem, p. 11). 

 

Embora o narrador não faça referência do tempo cronológico, 

o mesmo revela isso indiretamente através das descrições do espaço, 

do estado de miséria social dos personagens causada pela seca ligados 

a alguns acontecimentos históricos que marcaram o Nordeste, a 

Amazônia e o Brasil como, por exemplo, a crise da borracha 

amazônica no contexto econômico nacional e internacional (1910-

1942), o cangaço no Nordeste (últimas décadas do século XIX até 

metade do século XX) e a Era Vargas (1930-1945). Ademais, a própria 

situação dos retirantes descrita pelo narrador no segundo trecho acima, 

atesta os efeitos causados pela seca e que acaba fazendo conexão com 

tais fatos mencionados. Esta conexão se deu, pois, quando fatos 

simultâneos como a seca e o cangaço provocavam uma “maré” de 

retirantes do campo para a cidade o que, por sua vez, ensejou uma 

grande massa de mão-de-obra barata que foi “escoada” para os 

seringais do Pará e Amazonas. No entanto, para que fique mais 

evidente, vejamos três exemplos disso nos trechos a seguir: 

 
Ao dobrar a rua, Zé Luiz e o pai viram um ajuntamento de retirantes 

a uma porta, acotovelando-se e gritando seus nomes para o interior da 

casa comercial. Acercaram-se. Oliveira, rápido, foi pedindo informes. 

Disseram-lhe que se tratava de uma casa comercial que recrutava 

trabalhadores para os seringais do Pará e do Amazonas. Diziam-

se maravilhas a respeito. Falava-se de pessoas que, embarcando 

sem um vintém, em pouco mais de dois anos, tinham voltado ricas 

[...] (PASSARINHO, 1968, p. 15). 

 

[...] Do resultado do trabalho dêsses homens, que o velho fazendeiro 

lançava como pioneiros, dependia a própria vinda do pai de Cesário, 

desesperado de lutar contra os dois terríveis flagelos do sertão: a 

sêca periódica e o cangaço permanente (Idem, p. 25). 
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Discutia-se, animadamente, a possibilidade da reabilitação dos 

preços da borracha. 
– Impossível! asseverava o corretor Henrique. Vejam vocês 

como o produto do Ceilão aumenta, a cada dia, a sua importância 

no mercado mundial. 

– Aumenta, não! – atalhou outro. Já domina de vez. É 

quem comanda as cotações [...] (Idem, p. 42, grifos meus). 

 

Desse modo, poderíamos desmiuçar em detalhes cada fato 

acima em destaque. Entretanto, desviaríamos do objetivo de uma 

análise crítica para uma sociologia da literatura, como adverte Antonio 

Candido (2000). O foco aqui deve ser o reconhecimento da 

verossimilhança do enredo com fatos inspirados ou “extraídos” da 

realidade, ou seja, a aproximação com a verdade, o real, com a 

historicidade do Nordeste e da Amazônia por meio da ficção, que em 

si não existe. É mais ou menos o que diz Antonio Candido em a 

Personagem do Romance. Ele afirma que “[...] a criação literária 

repousa sobre este paradoxo” (CANDIDO, 1981, p. 24), ou seja, 

apesar do romance ser uma “criação da fantasia, comunica a impressão 

da mais lídima verdade existencial”. Com efeito, Terra Encharcada 

parece cumprir tal feito, isto é, o diálogo entre a ficção literária e a 

história é clara e evidente. 

Das considerações de Antonio Candido acerca da “verdade” 

na ficção, pois, podemos aferir que a literatura tem, de fato, uma faceta 

ou caráter verossímil, pois em Literatura e Sociedade, Candido (2000, 

p. 13) afirma também que “a literatura, como fenômeno de civilização, 

depende, para se constituir e caracterizar, do entrelaçamento de vários 

fatores sociais.” Mas, em seguida, ele ainda adverte que “[...] daí a 

determinar se eles interferem diretamente nas características 

essenciais de determinada obra, vai um abismo, nem sempre 

transposto com felicidade” (2000, p. 13). Ora, se os vários fatores 

sociais não podem determinar na interferência direta nas 

características de uma obra, certamente não impede que se trabalhe ou 

ressalte tais fatores de verossimilhança com os elementos extrínsecos 

ao texto, que não podem ser outra coisa senão parte interna, 

constitutiva desse mesmo texto. É, talvez, nesse sentido que se está 

tentando fazer aqui com o presente estudo, pois em Terra Encharcada 
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nos deparamos inevitavelmente com elementos internos “tirados” da 

realidade externa ao romance, que é uma obra de ficção. Tal raciocínio 

fica ainda mais claro pela afirmação do professor Anatol Rosenfeld, 

em Literatura e Personagem: 

 
Éste mundo fictício ou mimético que freqüentemente reflete 

momentos selecionados e transfigurados da realidade empírica 

exterior à obra, torna-se, portanto, representativo para algo além dêle, 

principalmente além da realidade empírica, mas imanente à obra 

(ROSENFELD, 1981, p. 24).  

 

Embasado nisso, portanto, daremos continuidade à análise por 

meio da qual veremos como se dá em Terra Encharcada o processo 

de aliciamento e exploração dos “brabos” desde a saída da cidade de 

Fortaleza (Ceará) no caso do personagem Zé Luís e José Cesário, a 

família e companheiros de Caicó (RN) até ao seringal do poderoso cel. 

Antônio Carlos no interior do Pará e, por consequência disso, a eclosão 

da revolta que os libertariam do cativeiro na Amazônia. Bem, apesar 

de o narrador fazer referência indireta à crise da borracha na Amazônia 

que, entre outras coisas, desmantelou toda a estrutura econômica em 

torno dela, tal realidade parece não ter impactado tanto assim os 

negócios do cel. Antônio Carlos, o qual, por exemplo, ainda 

continuava necessitando de mão-de-obra para o corte da seringa, 

coleta de castanhas e extração de madeiras de lei em suas propriedades 

– sobretudo para substituir aqueles que pereciam nessas atividades. 

Tanto isso é verdade que o personagem Simão Salim, inescrupuloso 

aliciador de “brabos”, continuava em plena atividade, como mostra o 

narrador no seguinte diálogo travado entre Duca Neno, gerente de 

negócios do cel. Antônio Carlos em Belém, e um corretor chamado 

Henrique: 

 
O certo é fazer como o Salim. Vai buscar os “brabos” no Nordeste, 

passeia de vapor as suas enxúndias, arrebanha os mais fáceis, 

convence os mais difíceis, proporciona renda segura ao cafuso ‘Sabiá’ 

e aumenta, a olhos vistos, o seu haver na contabilidade do patrão... 

Entrementes, aguarda, tranquilo, que uma epidemiazinha de fome 

dizime os asiáticos e envia, como hoje, só de uma vez, 139 ‘brabos’ 

para substituírem os que levaram a breca no Jami! [...] 

(PASSARINHO, 1968, p. 42-43). 
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Nesse trecho acima, podemos identificar que os fatos de 

verossimilhança com a realidade social e histórica que determinaram 

o processo de exploração dos “brabos” nordestinos na Amazônia estão 

aí incontestavelmente “embutidos”, imanentes ao romance Terra 

Encharcada, como o aliciamento da mão-de-obra financiada pelos 

seringalistas e as condições aviltantes e desumanas a que estavam 

submetidos os trabalhadores da floresta os quais, conforme levavam a 

“breca”, isto é, iam morrendo em função do trabalho e do tipo de vida 

na floresta, eram substituídos na mesma proporção, pois eram tratados 

como qualquer coisa, menos que humanos. Tal “realidade” no enredo 

nos remete também ao capitalismo que numa instância superior 

impunha toda a intricada rede econômica de exploração na/sobre a 

Amazônia através da figura dos chamados “coronéis de barranco” 

como, por exemplo, o cel. Antônio Carlos do romance. Diante a toda 

esta riqueza de detalhes imanentes à ficção ligada ao meio externo, 

nos faz acreditar que o autor desse romance foi selecionando 

cuidadosamente cada fato externo, como quem pinça as palavras e os 

fatos, com o objetivo de imprimir nos leitores um sentimento ou 

sensação de verdade, de verossimilhança pela ficção para, unicamente, 

direcionar suas atenções aos problemas reais vivenciados pelos 

nordestinos na Amazônia. Sem dúvida, seu tom era denunciatório na 

forma ficcional de um romance. Com efeito, sendo o romance um 

gênero de arte, inevitavelmente produz sobre os indivíduos, segundo 

Antonio Candido (2000, p. 19), “um efeito prático” que tende “[...] a 

modificar a sua conduta e concepção do mundo ou reforçando neles o 

sentimento dos valores sociais [...]”. Pertinente a isto, Rogel Samuel 

também afirma que 

 
A realidade como ficção é quase autônoma da realidade. Ela denuncia 

a realidade de fora (através da forma, tanto quanto através do 

conteúdo, pois é a forma que expressa o conteúdo). A literatura 

desrealiza a realidade, para quebrar o monopólio da realidade em 

definir e questionar o que é real, porque a realidade concreta está 

mascarada, mistificada, alienada (SAMUEL, 1985, p. 15). 
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No entanto, tais sensações de verdade na ficção de Terra 

Encharcada não param por aqui, uma vez que seu enredo está ainda 

repleto de fatos inspirados na realidade que precisam ser analisados e 

que não podem ser ignorados por qualquer crítico, por mais que se 

queira interessado nos aspectos formais (CANDIDO, 2000). Dando 

continuidade à análise, nos deparamos, pois, noutra passagem com o 

narrador descrevendo em riqueza de detalhes àquele mundo do 

seringal pelas memórias do próprio personagem Cesário:  

 
No seringal, encontrara homens recrutados à revelia, [...] inúmeros 

que jamais conseguiram saldos, muitos que se finaram ali mesmo, 

atacados de tremedeira, de beribéri. [...] Apesar dos males e dos 

sofrimentos, estavam nas terras do Coronel Antônio Carlos fazia 

muitos anos, vivendo como animais, jogados em taperis expostos ou 

em choupanas miseráveis, alcoolizando-se diàriamente, morrendo em 

vida, debilitados pela verminose, carcomidos pela sífilis, o sangue 

depravado pela sezão, enquanto o ouro fabuloso da ‘goma’ passava-

lhes fugidio pelas mãos para depositar-se, em jôrro abundante, nas 

burras dos ‘gerentes’ e dos seringalistas [...] (PASSARINHO, 1968, 

p. 93). 

 

Nos trechos anteriores e, sobretudo no trecho acima temos, 

portanto, o suprassumo da exploração nos seringais do cel. Antônio 

Carlos sobre os “brabos” e demais trabalhadores como um elemento 

indiscutível de verossimilhança com a realidade da qual se valeu o 

autor para denunciar por meio da ficção as iniquidades perpetradas em 

nome do lucro do capital que dizimou inúmeras vidas na Amazônia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao realizarmos o estudo do romance Terra Encharcada, 

tivemos como finalidade identificar nele o diálogo entre a ficção 

literária e a História, demonstrando como exemplo desse diálogo a 

exploração dos trabalhadores dos seringais, no caso os “brabos” e 

outros, como sendo fatores sociais imanentes à estrutura constitutiva 

do texto, os quais se caracterizam como recurso criativo-literário pelo 

qual o autor “espelhou” na ficção a verdade social-histórica. É dessa 

forma que o autor foi tecendo seu texto de modo a se apoiar em fatos 
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e acontecimentos sociais reais, históricos, extrínsecos, como base ou 

causa de seu processo de criação da trama ficcional narrada em seu 

romance.  

Portanto, com base na crítica sociológica, devemos considerar 

que tal procedimento parece ter diminuído sua capacidade criativa 

uma vez que, segundo Antonio Candido (2000, p. 6), “o externo (no 

caso, o social) importa, não como causa, nem como significado, mas 

como elemento que desempenha um certo papel na constituição da 

estrutura, tornando-se, portanto, interno.” Fica claro, pois, que o social 

desempenha apenas “um certo papel” na estrutura estética da obra, 

mas que não deva ser a sua causa. Sem dúvida, nos conceitos de Luiz 

Toledo de Machado29,Terra Encharcada é um texto “com 

preocupação acentuadamente sociológica e de denúncia social [...], 

menos estético e mais cultural” (MACHADO, apud PASSARINHO, 

2001, p. 8-9). Razão que nos levou a ressaltá-lo como elemento de 

preferência, conforme as orientações de Antonio Candido (2000). 
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Capítulo 6 

O ADVÉRBIO INDO ALÉM DO PRESCRITO PELA 

GRAMÁTICA TRADICIONAL 

 

Francisco Gomes da Silva 

Rosângela Maria Bessa Vidal 

Josinaldo Trajano da Costa 

  

INTRODUÇÃO  

 

A concepção acerca de advérbio abordada pelo presente 

trabalho considera que, na Língua Portuguesa, eles trazem consigo 

propriedades sintático-semânticas muito particulares, possibilitando 

admitir que as descrições contidas nas gramáticas de orientação 

tradicional se caracterizam por limitações, como nesta definição:  

 
O advérbio é, fundamentalmente, um modificador do verbo. A essa 

função básica, geral, certos advérbios acrescentam outras que lhes são 

privativas. Assim, os chamados advérbios de intensidade e formas 

semanticamente correlatas podem reforçar o sentido de um adjetivo e 

de um advérbio ou toda a oração. (CUNHA & CINTRA, 1997, p.529). 

 

 Visando a reforçar a concepção tradicional, ainda se pode em 

mais um entendimento: “O advérbio é constituído por palavra de 

natureza nominal ou pronominal e se refere geralmente ao verbo, ou 

ainda, dentro de um grupo nominal unitário, a um adjetivo e a um 

advérbio (como intensificador), ou a uma declaração inteira”, Bechara 

(2009, p.287). Nessas convicções, prevalece a descrição para a classe 

adverbial, ao se verem as definições condicionando-a como palavra 

invariável, de domínio restrito, sempre concebida como um 

modificador de verbo, adjetivo e do próprio advérbio, 

respectivamente, exemplificados em:  

 
(01) Em depoimento, João de Deus diz não se lembrar de 

mulheres que o acusam. (UOL, 26 de dezembro de 2018).  

(02) Djoko fala sobre ano e relembra Rio-2016: “Um dos 

dias mais bonitos e dolorosos”. (G1, 26 de dezembro de 2018) 
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(03) Victor Kley celebra sucesso: “Muito mais do que 

sonhei.” (G1, 26 de dezembro de 2018).  

 

As três exemplificações das manchetes veiculadas nos portais 

em (01), (02) e (03) corroboram com o entendimento da gramática 

tradicional, vendo-se que no primeiro caso, o advérbio “não” modifica 

o verbo “lembrar”; na segunda, “mais” reforça o sentido dos adjetivos 

“bonitos” e “dolorosos” e, no terceiro, advérbio “muito” a outro, 

“mais”, intensificando-o. Para tanto, busca-se ampliar o que 

normalmente é apresentado por prescrições fundamentadas na 

orientação tradicional acerca do advérbio, investiga-se o 

comportamento morfossintático, com especialidade, dos advérbios 

temporais em um corpus constituído por manchetes jornalísticas 

veiculadas nos portais de notícias online G1 e UOL. A meta é verificar 

se as posições sintáticas os advérbios temporais são autorizados; 

examinar a ação do fator forma adverbial em nexo ao posicionamento 

variável; averiguar se ocorrem ou não divergências quanto aos usos e 

à ordem da citada categoria nas manchetes jornalísticas.  

Examinar o posicionamento adverbial, embasado em reais 

situações de uso, torna possível entender o autêntico funcionamento 

desta categoria gramatical nas sentenças produzidas pelos portais G1 

e UOL. A título de exemplo, questiona-se: um advérbio classificado 

como de tempo pode também ser considerado como modificador? O 

advérbio posicionado no início ou meio de uma estrutura tem a mesma 

atribuição que um colocado no final da sentença? Um advérbio 

simples denota o mesmo comportamento que o atribuído a uma 

locução adverbial? Em posição inicial ou final na sentença o advérbio 

traduz a intenção comunicativa de um interlocutor?  

Tais questionamentos justificam a relevância deste trabalho, 

visto que, por intermédio dele, torna-se possível demonstrar 

particularidades características do posicionamento sintático do 

advérbio temporal, possibilitando ainda, fundamentado com esse tipo 

de descrição, contribuir, particularmente com a prática voltada para o 

ensino da sintaxe, em especial para a proposta de análise linguística, 

considerada complexa, a qual, em decorrência da postura 

metodológica, adota como suporte as orientações provindas da 

gramática tradicional.  
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TRAJETÓRIA DO ADVÉRBIO – DA ORIENTAÇÃO 

TRADICIONAL ÀS DESCRIÇÕES LINGUÍSTICAS 

 

 Ao analisar a orientação da gramática normativa no tocante ao 

advérbio, encontra-se uma descrição bastante simplificada, levando a 

deduzir que se trata de uma classe de palavras cujo comportamento é 

homogêneo. No geral, o trato conferido a ele é o de ser uma palavra 

invariável, conceituado como um modificador de verbo, refletindo o 

que sugere a sua própria etimologia ao concebê-lo como ad verbum, 

isto é, adjunto do verbo. Como exemplo, pode-se referendar o 

entendimento de Cunha e Cintra (1985, p.529), “o advérbio é, 

fundamentalmente, um modificador do verbo”; para Rocha Lima 

(1994, p.164), “advérbios são palavras modificadoras do verbo”; para 

Bechara (2009, p.288), “o advérbio é constituído por palavra de 

natureza nominal ou pronominal e se refere geralmente ao verbo”. 

 Some-se a esta propriedade básica a concepção de que o 

advérbio também pode reforçar o sentido de um adjetivo ou mesmo de 

outro advérbio. Tal compreensão, proposta por grande parte das 

gramáticas de perspectiva normativa, sinaliza o fato de se conferir um 

domínio restrito à mencionada categoria gramatical. Entretanto, 

mediante estudos, Cunha e Cintra (1985) e Bechara (2009) sugerem 

que uma parcela de advérbios admite a ampliação de seu domínio, com 

aptidão para modificar totalmente uma oração. Ainda fora essa 

propriedade semântica, os advérbios recebem classificações de acordo 

com as circunstâncias ou ideias acessórias por eles expressas, dentre 

as quais: intensidade, dúvida, modo, afirmação, lugar, negação, 

tempo, ordem, inclusão, exclusão, entre outras.  

 No tocante ao posicionamento adverbial nas sentenças, a 

descrição tradicional adota postura simplista, atribuindo destaque ao 

comportamento de alguns advérbios, como se pode referendar por 

meio de Cunha e Cintra (1985, pp.533-534). Estes afirmam que os 

modificadores de adjetivos, de particípios isolados ou ainda dos 

próprios advérbios, inserem-se, de regra, anteriormente a essas 

palavras. Para eles, os que expressam circunstância de modo, 

modificadores verbais, colocam-se regularmente em localizações pós-
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verbais. Além do mais, no entendimento dos mesmos, os advérbios de 

tempo e de lugar admitem colocação anterior ou posterior ao verbo, 

limitando para o de negação a posição pré-verbal. Seguindo a mesma 

perspectiva, Bechara (2009) argumenta que certos advérbios admitem 

flexibilidade quanto à posição, especificamente aqueles cuja proposta 

é a de modificar toda a oração.  

 Entretanto, em observação ao que defende a gramática 

normativa, há questionamentos sobre a abordagem da mesma, 

afirmando-se que a sua análise feita por ela é clara e não contraditória 

para somente uma pequena parcela de casos, conforme se declara em:  

 
Na prática, o gramático defronta-se com inúmeros exemplos em que 

eles levam a classificações conflitantes; e às dificuldades de aplicação 

dos próprios critérios a gramática tradicional tem acrescentado as de 

um tratamento até certo ponto inconsequente, pelo hábito de 

enquadrar entre os advérbios uma quantidade enorme de palavras que 

apenas em algumas ocorrências particulares e em alguns ambientes 

sintáticos, atendem àqueles critérios. Tratar do ‘advérbio’ é, antes de 

mais nada, tomar consciência desses equívocos, constatando a 

diversidade de emprego dessas expressões (ILARI, 2007, p.152). 

 

 Mediante o entendimento deste autor, ao se analisar de modo 

mais criterioso o advérbio, inicialmente deve se rever o critério 

inerente ao tipo de constituinte com o qual esta categoria gramatical 

estabelece o seu domínio; o segundo princípio a ser observado deve se 

voltar para as funções adverbiais desempenhadas:  “essas funções são 

bastante diferenciadas, o que tende a ser escamoteado quando se 

reconhece uma única função extremamente genérica de 

‘modificação’”, Ilari (2007, p.154). Ao adotar a mesma concepção, há 

estudos convergentes com esse pensamento, no intuito de destacar 

propriedades propícias aos advérbios, conforme: 

 
Os advérbios não formam uma classe semântica homogénea, 

existindo diferentes tipos de classes semânticas de adverbiais (...) os 

advérbios podem ser polissêmicos, pertencendo a mais que uma 

classe semântica consoante o seu significado (...). Os advérbios 

pertencentes a uma mesma classe semântica podem exibir 

comportamentos sintáticos diferentes (...). (COSTA E COSTA, 2001, 

p. 33-34). 
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Ao serem considerados os pensamentos de Ilari e de Costa e 

Costa, percebe-se ser fundamental conceituar o advérbio como um 

item linguístico de comportamento matizado, tanto em termos 

sintáticos, quanto semânticos. Registre-se já serem realizados 

trabalhos de natureza linguística no âmbito do português brasileiro, 

particularmente pelas denominadas gramáticas descritivas.  Neves 

(2000) salienta a importância de serem considerados os diversos 

domínios de um advérbio, e não somente aqueles caracteristicamente 

tradicionais. De conformidade com a autora, “de um ponto de vista 

sintático ou relacional, o advérbio é uma palavra periférica, isto é, ele 

funciona como satélite de um núcleo (...)” com livre atuação “nas 

diversas camadas do enunciado”,  Neves (2000, p.234). E, para 

corroborar com o esse entendimento, a autora opta por apresentar um 

rol de exemplos, dos quais foram selecionadas algumas amostras 

elencadas a seguir (cf. p.234-235): 

 
(04) Lembrava-se claramente.  

(05) Seus sentimentos são muito delicados.  

(06) Agonia era uma coisa muito sem graça.   

(07) Não passa tão cedo, não (...).  

(08) Novamente no táxi, ele me chama a atenção (...).  

(09) O destino do Hospital IAPI também mudou, só que para 

pior para a contrariedade de seus quase 1.500 do ex- habitantes.  

(10) Não diz bobagem. Greve agora não vai nada bem. 

(11)  E quem sabe se tudo que pudesse fazer, se entre todas 

as reações possíveis, não era justamente isto – ceder, pagar.  

(12)  Alguns inquéritos solicitados pelo Saps à polícia 

arrastam-se morosamente sem chegar à apuração policial dos crimes, 

muito embora as autoridades da mais alta hierarquia se empenham 

nisso. 

 

Através destes exemplos constata-se que o advérbio, além de 

incidir sobre um verbo (04), um adjetivo (05), um advérbio (06) ou 

sintagma com valor adverbial (07), ainda pode incidir sobre um 

numeral (09), um substantivo (10), um pronome (11) e a conjunção 

embora em (12). De conformidade com a autora, o advérbio age 

perifericamente no sintagma, estendendo-se sobre um núcleo (um 

constituinte) específico. Além do mais, registrem-se as situações nas 
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quais o advérbio pode recair sobre unidades maiores, a própria oração, 

ainda segundo Neves (2000, p.235), mediante os exemplos (13) e (14): 
 

(13) Provavelmente você não gostará da resposta. 

(14) Realmente, sentia fome.  

 

Tal tipo de advérbio, com especialidade, insere-se em uma 

classe não reconhecida pela gramática normativa: advérbios 

modalizadores, cuja proposta se volta para modalizar o conteúdo de 

determinada asserção. Consoante Ilari (2007, p. 156-157), ao abordar 

sobre este tipo adverbial, exemplificando-o através das seguintes 

situações:  

 
(15) Realmente, deve ser maravilhoso ter uma família 

grande. 

(16) Há pessoas que dificilmente perdem a calma, perdem o 

controle. 

(17) Diariamente (...) eles chegam atrasados. 

(18) Humanamente, é impossível fazer tanto processo ao 

mesmo tempo.  

 

 Qualificados como advérbios sentenciais, eles não se propõem 

a modificar particularmente um item, mas a sentença em sua 

totalidade. Em (15) e (16), os advérbios “realmente” e 

“humanamente” expressam a opinião ou expectativa do interlocutor 

em relação ao que se afirma: “deve ser maravilhoso ter família 

grande”; “há pessoas que perdem a calma, perdem o controle.” Já em 

(17), “diariamente” aponta a frequência com que reitera o evento e, 

por fim, em (18), o advérbio “humanamente” restringe o ponto de vista 

do qual se pode ver como correta a afirmação: “é do ponto de vista 

humano e não de qualquer outro.” Quando descreve determinadas 

propriedades gramaticais dos advérbios do português brasileiro, Perini 

(2010, p.318) argumenta que a ordenação de um advérbio é 

dependente da função por ele exercida em uma sentença, podendo ser 

considerado complemento ou adjunto; no tocante à relação sintática, 

com um verbo ou um nome, bem como se seu escopo. Por sua vez, 

Castilho (2010) ao abordar sobre o estatuto categorial desta categoria 
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gramatical, destaca a necessidade de descrevê-la considerando os três 

campos fundamentais: o semântico, o sintático e o discursivo.  

 Dentre às descrições aqui apresentadas, surgem as que 

defendem a possibilidade de os advérbios se constituírem em uma 

classe bastante heterogênea, como, por exemplo, Neves (1999, p.239), 

que ao se referir com especialidade aos de tempo, não os considera 

como modificadores, visto que “não operam sobre o valor de verdade 

da oração”. A relação concebida entre o advérbio e as palavras em uso 

para a formação da unidade sintática não deve ser caracterizada como 

de modificação, conforme a concepção tradicional: “De fato, se o 

advérbio se define como ‘modificador’ do verbo (ou, ainda, do 

adjetivo e do advérbio) (...), os circunstanciais não pertencem à classe, 

já que nenhum advérbio de tempo ou de lugar realmente modifica o 

expresso no verbo”, Neves (1999 p.263). São advérbios cujo 

comportamento se justifica em decorrência dos usos e das metas 

comunicativas dos interlocutores.  

 

NO GÊNERO NOTÍCIA, O TRATO CONFERIDO AOS 

ADVÉRBIOS DE TEMPO – DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE 

DADOS.  

 

 No intuito de pesquisar os aspectos morfossintáticos 

pertinentes aos advérbios de tempo, fez-se a seleção de notícias do 

cotidiano, veiculadas nos portais de notícias online, G1 e UOL. A 

opção pelo gênero notícia se justifica em razão de o falante, a fim de 

atender às necessidades de uso, recorre a advérbios temporais, 

objetivando especificar, com maior detalhamento, o instante da 

enunciação (momento no qual o autor da notícia faz a divulgação da 

mesma), o tempo no qual ocorre um certo fato. Ainda se justifica a 

escolha temática para esta pesquisa, em razão de ainda não existirem 

muitas delas voltadas para o comportamento para tal tipo adverbial em 

se falando de portais de notícias. Acredita-se que, ao serem 

consideradas as especificidades dos citados portais, como exemplo, o 

alcance e o tipo de leitor, poderão ocorrer diferenças consideráveis no 

tocante ao uso do advérbio de tempo, mesmo em situações narrativas 

que tragam similaridades quanto aos acontecimentos.  



 RETEXTUALIZAÇÃO: COMUNICAÇÃO, LITERATURA E LINGUAGENS 

ISBN 978-85-92872-30-4 
 
 

 

P
ág

in
a1

0
4

 

 Para tanto, foram selecionadas notícias comuns veiculadas no 

ano 2018 nos mencionados portais. Reunindo-se 28 delas, divididas 

com 14 para cada um dos portais, das quais se coletaram 138 

ocorrências de advérbios temporais, com especialidade os não-

oracionais, com constituição por forma simples (uma só palavra) e 

composta (duas ou mais palavras, as reconhecidas locuções 

adverbiais), cujas ocorrências dispõem de maior liberdade sentencial. 

Para estabelecer critérios, usa-se o da mobilidade sugerido por Costa 

(2001), objetivando recortar os casos selecionados para análise. Na 

intenção de ilustrar este teste, são demonstradas as ocorrências nas 

quais os advérbios se colocam em posição inicial, medial e final, das 

sentenças. Para indicar as possíveis variações, indicativas da 

flexibilidade do posicionamento do advérbio, usam-se a’ e a’’.  

 
(19) a. Uma criança que escapou de sua mãe encosta em 

guarda suíço durante missa celebrada pelo Papa Francisco no salão 

Paulo VI, no Vaticano. (G1, em 28/11/2018).  

a’. Durante missa celebrada pelo Papa Francisco, uma criança que 

escapou de sua mãe encosta em guarda suíço, no salão Paulo VI, no 

Vaticano. 

a.”. Uma criança que escapou de sua mãe encostou em guarda suíço 

no salão Paulo VI, no Vaticano, durante missa celebrada pelo Papa 

Francisco.  

(20) . Limpa do Facebook no Brasil apagou mais de 500 

páginas e contas desde julho.... (UOL, 23/10/2018).  

a.’  Desde julho, limpa do Facebook no Brasil apagou mais de 500 

páginas e contas... .  

a.” Limpa do Facebook no Brasil, desde julho, apagou mais de 500 

páginas    e contas... .  

 

Sobressaindo do critério da mobilidade, cujas 

exemplificações acima atestam tal possibilidade, é possível se usar a 

pergunta “quando?”, cuja resposta propicia o retorno com a 

localização temporal do evento questionado, Neves (2000):  

 
(21) a. Quando uma criança escapou de sua mãe e encostou 

em guarda suíço? Durante missa celebrada pelo Papa Francisco... 

.  

 a’. Quando os mergulhadores encontraram mais cinco corpos de 

quatro homens e uma mulher? Ontem.  
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a”.  Quando os EUA vão reduzir o tempo de espera para a obtenção 

do visto? Até o fim deste ano.  

 

 Mediante tais critérios torna-se possível estabelecer a variável 

para a presente investigação, como sendo: advérbio posicionado no 

início da sentença: (I); no meio (M) e no fim (F), como se 

exemplificam nos casos a seguir:  

 
(22) Após 30 anos, sobreviventes da tragédia do Bateau 

Mouche lutam por por indenização (G1, 31/12/2018)  

(23) Balsas já estão posicionadas para os fogos de 

Copacabana. (G1, 31.12.2018)  

(24) Gigante do comércio online é a segunda companhia a 

alcançar a marca em Wall Street, um mês depois da Apple....”.  

(UOL, 04.09.2018) 

 

Ao analisar essa variável, o que fica patente é a possibilidade 

de visualização das diferenças em se tratando dos posicionamentos 

adverbiais constatados nos dois portais de notícias em investigação, e, 

dessa forma, inferir sobre as prováveis intenções comunicativas 

advindas dos autores das notícias. Abre-se para o entendimento, por 

exemplo, de se admitir o advérbio temporal como um item dotado de 

liberdade sintática, com permissão significativa para se localizar em 

qualquer posição na sentença. Outro evento a ser considerado se 

vincula à relevância, primeiro, à localização temporal ou ao fato 

acontecido, bem como se o advérbio temporal é um elemento 

periférico ou não-periférico. Para tanto, lançam-se as seguintes 

hipóteses pertinentes aos advérbios temporais, como sendo:  

a) Na sentença, constata-se a variação quanto ao 

posicionamento do advérbio, visto se tratar de um elemento sintático 

não modificador de uma categoria em particular; 

b) Os eventos de ocorrência do mencionado advérbio na 

estrutura devem ocorrer, com especialidade, nos pontos periféricos, 

tais como às margens das sentenças, inicial e final, dado serem 

caracteristicamente termos circunstanciais, e não modificadores; 

c) Dentre as posições periféricas, a recorrência deve recair 

sobre a final, considerando que os autores priorizam a ênfase para o 

primeiro fato ocorrido; 
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d) No tocante a essas referências, os dois portais, em suas 

manchetes jornalísticas, se marcam por diferenças, ideológicas, 

comerciais, políticas, entre outras, o que influencia na colocação 

sentencial dos advérbios.  

 

 

Tabela 1: Cômputo geral dos advérbios temporais em função da 

posição no Portal G1 

 

  I    M  

        F 

OC % OC % OC % 

21 37,5 18 32,1 17 30,4 

 

 De acordo com os dados coletados, a constatação é a de que, 

no Portal G1, os advérbios se posicionam variavelmente em três 

localizações, corroborando com o já afirmado na presente análise, 

ratificando o entendimento de Martelotta (1994): uma das 

características básicas desse tipo de advérbio é o posicionamento 

variável. O mesmo tipo de ocorrência se processa no Portal UOL, 

conforme a tabela a seguir:  

 

 

Tabela 2: Cômputo geral dos advérbios temporais em função da 

posição no Portal UOL 

 

  I    M  

        F 

OC % OC % OC % 

22 26,9 17 20,7 43 52,4 
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 Entretanto, as duas tabelas expõem resultados diferenciados 

quanto à frequência adverbial nas três posições. No portal G, prevalece 

a preferência pela posição periférica inicial (37,5%), ao passo que em 

UOL, há tendência em se optar pela periférica final (52,4%). Tais 

resultados confirmam as expectativas de que o advérbio temporal tem 

uso, em maior escala, em posições periféricas, havendo diferenças 

entre as duas fontes de notícias. No tocante à posição medial, 

observam-se diferenças acentuadas, visto em G1, o advérbio ter uso 

mais intensificado nessa posição (32,1%) do que em UOL (20,7%).  

 Logo, tais resultados permitem deduzir que os autores das 

notícias são portadores de intenções distintas quando fizeram uso dos 

advérbios temporais. Em razão de se localizarem incialmente em 

maior número no Portal G1, a categoria adverbial sinaliza que os 

autores enfatizaram, em seus escritos, a localização temporal do fato 

passado. Mas, em UOL, em decorrência da opção pelo 

posicionamento no final, com maior frequência de uso, denota-se a 

maior preocupação com a apresentação do fato.  

 Estes diferenciais entre os veículos noticiosos podem ser 

explicados com base no subprincípio de ordenação linear, cujo 

entendimento é o de que a ordem dos elementos em dada estrutura 

sintática é correspondente a sua ordem de importância para o falante, 

Costa Nunes (2009, p.29). Portanto, para os redatores do Portal G1, 

situar o advérbio no início da sentença significa atribuir maior 

relevância à circunstância temporal, diferenciando-se da visão adotada 

pelo Portal UOL, possivelmente com a intenção de atender a 

determinadas necessidades comunicativas.  

 Na continuidade, após se fazer a identificação do 

posicionamento adverbial, investiga-se a existência de preponderância 

do fator forma do advérbio, como sendo simples – uma só palavra – 

ou não-simples, com mais de uma palavra, mediante os exemplos 

abaixo:  

 
 - Advérbio simples no início de sentença: 

(25) Hoje, procuradoria denuncia dois por 25 imigrantes à 

deriva no MA. (UOL, 04/07/2018).  

- Advérbio simples no meio da manchete: 
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(26) Campos, no RJ, decretou ontem emergência por 

epidemia de Chikungunya. (G1, 05/07/2018). 

- Advérbio simples no fim da manchete: 

(27) Peru começa a usar aviões e drones para monitorar 

danos ambientais na Amazônia hoje. (24/8/2018).  

- Advérbio não-simples no início da manchete: 

(28) Durante entrevista, Ricci admite que errou como árbitro de 

vídeo na Copa. (UOL, 26/7/2018).  

- Advérbio não-simples no meio da manchete: 

(29) O Ibope divulgou nesta manhã pesquisas de intenção de voto 

para os governos de MG, DF, PE, AP, RO, PA e RR. (G1, 17/9/2018) 

- Advérbio não-simples no final da manchete: 

(30) Venezuelanos atravessam a fronteira após ataques. (G1, 

28/08/2018).  

 

Tabela 3: Posição dos advérbios temporais em função de sua forma 

no Portal G1 

 

  I    M  

        F 

S C S C S C 

OC        

% 

OC        

% 

OC         

% 

OC         

% 

OC           

% 

OC            

% 

04       

19 

81      

20,7 

81        

20,7 

81       

20,7 

81        

20,1 

43         

52,4 

 

 No Portal G1, as formas compostas, em posição inicial e final, 

foram de maior presença, totalizando 81% e 43%, respectivamente, 

ratificando parcialmente a hipótese levantada: os advérbios, cuja 

formação se repassa por mais de um elemento informacional, são 

usados preferencialmente no final da manchete. Já para a posição 

inicial, ocorreu o previsível: o advérbio com maior frequência de uso 

é de forma simples, sendo que, para a posição medial houve acentuado 

uso com 81%, possivelmente para atender situações comunicativas do 

jornalismo veiculado pelo mencionado meio. O mesmo procedimento 

usual foi adotado pelo Portal UOL, como se constata a seguir:  
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Tabela 4: Posição dos advérbios temporais em função de sua forma 

no Portal UOL 

 

  I    M  

        F 

S C S C S C 

OC            

% 

OC           

% 

OC          

% 

OC           

% 

OC            

% 

OC          

% 

06          

27,2 

16          

72,8 

11        

64,7 

06        

35,3 

06         

15,8 

32        

84,2 

 

 Pelo exposto na tabela 4, a forma composta foi influenciadora 

para nos posicionamentos inicial (72,8%) e final (84,2%) e a forma 

simples, o posicionamento medial (64,7%). Entretanto, ao se fazer um 

comparativo com os números inerentes às três posições citadas, 

percebe-se reduzida diferença entre os usos do advérbio nos dois 

portais, o que reflete intenções distintas por parte dos redatores. No 

Portal UOL, nota-se um maior uso de forma simples no início de suas 

manchetes (27,2%), se comparado ao G1 com (19%). Em oposição, 

neste último Portal, a posição medial foi bem mais influenciada que 

simples (83,3%), se equiparado com o UOL (64,7%).  

 Tais resultados apontam que os redatores, ao localizarem 

temporalmente o contexto da notícia com formas com maior carga 

informativa, recorrem, de modo consequente, a estruturas mais 

complexas. Isso vem ao encontro com o subprincípio da quantidade 

(cf. Cunha, 2008): quanto maior a quantidade de informação, maior a 

quantidade da forma. Dada a maior extensão, os redatores preferem 

colocar perifericamente as formas compostas, de forma que a não 

interferir na apresentação objetiva da notícia.  

 No interior da manchete, as estruturas menos complexas 

interferem menos na apresentação factual. Mediante Cunha (2008, p. 

168), “a estrutura de uma construção gramatical indica a estrutura do 

conceito que ela expressa”. O entendimento é o de que a complexidade 

do pensamento reflete na obscuridade daquilo expressado pelo falante; 
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em suma, o que é mais simples e previsível tem representação por itens 

linguísticos menos incompreensíveis, ao passo que o de pouca 

previsibilidade se representa por itens mais complexos.  

 Conforme a análise pode-se afirmar que a ordenação dos 

advérbios temporais, nas manchetes, não se processa de modo 

aleatório. Na busca de atender as intenções comunicativas dos 

interlocutores, os advérbios são destinados para diferentes lugares, 

podendo tal posicionamento ser influenciado pela sua forma.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Em face ao exposto, o trabalho objetivou investigar a 

ordenação dos advérbios circunstanciais de tempo, em notícias 

veiculadas em dois portais de reconhecimento nacional, a fim de 

verificar a ocorrência de diferenças entre os mesmos no tocante aos 

seus posicionamentos nas manchetes. Na realidade, o posicionamento 

desse tipo de advérbio varia, e, assim, confirma que a mobilidade 

sintática é uma de suas características básicas. Ainda se constata que, 

em grande parte, são empregados na posição final e tem 

representatividade pelas formas não-simples.  

 No tocante à diferença de usos dos itens temporais, percebe-

se que o Portal G1 adotou maior preferência pela posição inicial, 

enquanto que o UOL, a final. A partir destas opções preferenciais, 

depreende-se que o primeiro se preocupou em situar temporariamente 

a notícia, divergindo do segundo, cuja maior preocupação foi a de 

apresentar o fato em tempo posterior no qual ele ocorreu. Esta 

confirmação permite atestar, portanto, que os usos diversificados dos 

advérbios repercutem continuadamente as intenções comunicativas 

dos redatores ou até mesmo propósitos dos portais investigados.  
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Capítulo 7 

A LUDICIDADE COMO PROPOSTA DE 

DESENVOLVIMENTO INTEGRAL 

 

Jane Lúcia Ferreira de Souza Silva  

 
Brincar com crianças não é perder tempo, é 

ganhá-lo; se é triste ver meninos sem escola, 

mais triste ainda é vê-los sentados 

enfileirados em salas sem ar, com exercícios 

estéreis, sem valor para a formação do 

homem. 

 

Carlos Drummond de Andrade 

 

INTRODUÇÃO 

 

Está cada vez mais frequente, estudos, debates, pesquisas, 

conferencias que abordem o termo Ludicidade, principalmente por 

especialistas da área da educação como, professores pesquisadores da 

Educação Infantil. Segundo o dicionário Aurélio ludicidade significa: 

“qualidade do que é lúdico”. Ludicidade são atividades de caráter 

livre, para que uma brincadeira seja considerada lúdica ela deve ser de 

escolha da criança participar ou não. 

A ludicidade não se delimita apenas aos jogos, as 

brincadeiras e aos brinquedos, ela está relacionada a toda atividade 

livre e prazerosa, podendo ser realizada em grupo ou individual. As 

brincadeiras na Educação Infantil são atividades lúdicas bastante 

utilizadas especialistas em educação infantil, elas representam muito 

mais do que um “faz de conta”, é um momento privilegiado, que 

oferece as crianças a possibilidade de experimentarem situações 

novas, compartilharem experiências, bem como as preparam para 

superar novos desafios.  

É por meio das brincadeiras que as crianças expressam seus 

sentimentos, aprendem sobre valores, regras sociais, compreendem a 

importância de respeitar o outro para serem respeitadas, se colocam 

no lugar do outro e expõem as relações do seu cotidiano. 

https://www.pensador.com/autor/carlos_drummond_de_andrade/
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As brincadeiras permitem que. A partir das discussões e 

leituras acerca do tema proposto no artigo buscou-se responder ao 

problema de pesquisa: qual a relevância da ludicidade para a 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças que frequentam a 

Educação Infantil? Para responder à questão que norteia nossa 

pesquisa elencamos três tópicos para discussão teórica e análise 

documental. O primeiro tópico aborda a Educação Infantil como 

direito da criança, dissertou-se sobre os documentos legais que garante 

a valorização e o direito desta criança vivenciar a infância, a defesa da 

criança como cidadã. O segundo tópico trazemos conceitos da 

Psicologia Histórico-Cultural relacionados à aprendizagem e 

desenvolvimento da criança, processo que começa logo que a criança 

nasce e passa a socializar com os sujeitos a sua volta e a cultura em 

que faz parte. O último tópico conceitua a relevância dos jogos, 

brincadeiras e brinquedos como proposta de desenvolvimento integral 

a partir de autores como Huizinga (1996), Brougère (2010) e Moyles 

(2010), e apresenta a relevância que a ludicidade tem para a 

aprendizagem da criança na Educação Infantil, a defesa por uma 

educação pautada no interesse da criança, tendo a ludicidade como 

forma prazerosa para o processo de ensino na infância. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL E SEUS DOCUMENTOS LEGAIS  

 

A Educação Infantil, de acordo com a Constituição Federal 

de 1988, está sob responsabilidade dos Municípios, “§ 2º Os 

Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na 

educação infantil”  

(Art. 211 da Constituição Federal de 1998). A Educação 

Infantil está dividida entre a Creche (0 a 3 anos de idade) e a Pré-

Escola (4 a 5 anos de idade), sendo obrigatória apenas a Pré-Escola. 

Pela não obrigatoriedade dessa fase da educação básica (0 a 3 anos) 

ela também não obriga o Estado a oferecer vaga para todos. 

Quando tratamos da garantia de direitos, faz-se necessário 

conceituar o que é cidadania, sendo ela “garantia de que todos os 

cidadãos têm direitos 
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Segundo a Constituição Federal de 1998.Art. 227. É dever 

da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 

e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão.  

A Lei de Diretrizes e Base da Educação Brasileira – LDB. 

9394/96 afirma: no Art. 29. Que a Educação Infantil, primeira etapa 

da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral 

da criança de até cinco anos de idade, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e 

da comunidade. A LDB então é um marco na história da Educação 

Infantil, pois é a partir dela que se inicia o processo de 

institucionalização educacional das crianças de 0 a 5 anos no contexto 

brasileiro. Onde de fato foi se pensando na criança como sujeito de 

desenvolvimento e aprendizagem. 

Atualmente tem se referencial um documento norteador que 

visa promover o desenvolvimento integral dos alunos da Educação 

Infantil sendo ele a Base Nacional Comum Curricular –BNCC , 

documento norteador e subsidiado por documentos já existentes como 

os Referenciais Curriculares da Educação Infantil – RCNEIS, 

Diretrizes curriculares que visam fortalecer o desenvolvimento 

integral do aluno, comtemplando os direitos de aprendizagem e 

valorizando as experiências e conhecimento de mundo que esse aluno 

já traz consigo. 

 

A CRIANÇA COMO SUJEITO QUE TEM HISTÓRIAS. 

 

Para a compreensão da aprendizagem e do desenvolvimento 

da criança como sujeito histórico, que constrói e traz experiências e 

vivência de mundo, embasou-se nos pressupostos de Vygotsky, da sua 

Teoria Histórico Cultural. Vygotsky ao longo da sua trajetória de 

estudos buscou compreender a origem e o desenvolvimento do 
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homem, principalmente com relação ao desenvolvimento dos 

processos psicológicos e da história individual.  

 Ele Afirmava que o desenvolvimento e a aprendizagem 

caminham juntos e se relacionam, pois a constituição do sujeito é um 

movimento dialético entre ambas as concepções. A teoria Histórica 

cultural parte do pressuposto que os sujeitos se desenvolvem por 

meios das interações nos processos de mudanças e transformações que 

ocorrem no meio em que vivem. 

O desenvolvimento também está inserido nas as práticas 

culturais e educativas, ambas levam consigo o processo de 

aprendizagem e as experiências dos sujeitos enquanto sujeitos que 

constrói suas próprias histórias. 

Vygotsky buscou interpretar e ter como objeto de 

investigação do desenvolvimento a área da espécie, dos grupos 

culturais e dos indivíduos, em seus estudos fez algumas reflexões 

sobre vários aspectos da aprendizagem e do desenvolvimento. 

Aprendizagem e desenvolvimento estão relacionados, pois a criança 

desde o ventre da mãe carrega consigo formas de aprendizado que 

serão desenvolvidas pelo social. O aprendizado é o que promove o 

despertar dos processos internos do desenvolvimento, que se faz 

importante no contado com os indivíduos para ocorrer esses processos, 

por exemplo, se um indivíduo vive em um grupo social onde a língua 

é o inglês e ao se descolar para um outro grupo social onde a língua é 

o português, ele estará passando pelo processo de aprendizado dessa 

nova língua, despertando e alterando o seu desenvolvimento interno, 

deixando claro que o aprendizado promove o desenvolvimento do 

sujeito e sua relação o ambiente sociocultural. 

A relação entre os indivíduos e importância das trocas 

sociais é muito enfatizada por Vygotsky, então ele formulou um 

conceito de Zona do Desenvolvimento Proximal. Vygotsky classificou 

o desenvolvimento dos sujeitos buscando esclarecer melhor as 

relações de inter-relação. O Primeiro nível de classificação denominou 

de desenvolvimento real, ou seja, são as atividades que a criança 

consegue desenvolver sem nenhum tipo de ajuda, ou seja, de forma 

independente. Neste processo não ocorre a intervenção do adulto. Para 
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Vygotsky são resultados de processos de desenvolvimento 

consolidados. 

O segundo nível é classificado por Vygotsky como 

desenvolvimento potencial, que são atividades onde a criança 

necessita da intervenção ou colaboração de um adulto para conseguir 

realiza-la. Quando há uma intervenção do outro durante a ação, afeta 

significativamente o resultado da ação individual. 

A distância entre o que a criança já é capaz de fazer de forma 

autônoma e aquilo que ela realiza com a intervenção de um indivíduo 

mais experiente caracterizou-se de zona de desenvolvimento potencial 

ou proximal. "A Zona de Desenvolvimento Proximal define aquelas 

funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de 

maturação, funções que amadurecerão, mas que estão, presentemente, 

em estado embrionário" (VYGOTSKY. 1984, p. 97), ou seja, a Zona 

de Desenvolvimento Proximal é o percurso que o sujeito terá que 

percorrer para desenvolver as 12906 funções que estão em 

amadurecimento (desenvolvimento potencial) e que posteriormente 

serão funções consolidas (desenvolvimento real). 

Segundo Vygotsky a interação social é importante no 

processo de construção das funções psicológicas humanas. O sujeito 

de desenvolve individualmente num ambiente social e nas relações 

com outros sujeitos. 

O contato entre os indivíduos, as intervenções e as trocas de 

experiências permitem que os mesmos se constituam enquanto 

sujeitos que são capazes de pensar a realidade e transformá-la, os 

sujeitos que possuem mais experiências contribuem no processo de 

desenvolvimento daqueles que ainda são imaturos. Durante seus 

estudos Vygotsky desenvolveu várias ideias a respeito dos processos 

de construção de funções psicológicas superiores dos sujeitos, essas 

ideias envolviam a presença do jogo, da fantasia, da brincadeira e 

como essas atividades lúdicas estão ligadas no processo das interações 

sociais na constituição do indivíduo. Nesse sentido, a escola é um 

lugar onde vários indivíduos se encontram num mesmo ambiente e 

tem a oportunidade de trocar relações, tem a função da construção e 

de instruir os sujeitos. O aprendizado é parte integrante da escola e ele 

é o grande impulsionador do desenvolvimento, porém é necessário que 



 RETEXTUALIZAÇÃO: COMUNICAÇÃO, LITERATURA E LINGUAGENS 

ISBN 978-85-92872-30-4 
 
 

 

P
ág

in
a1

1
8

 

a escola reconheça os alunos adequadamente para conseguir realizar o 

seu trabalho de forma gratificante no intuito de auxiliar os alunos nas 

conquistas de novas possibilidades de novos estágios do 

desenvolvimento. A escola busca estabelecer o processo de ensino 

aprendizagem por meio de atividades mediadas por professores no 

qual faz interferências na zona de desenvolvimento proximal para que 

ela consiga avançar na compreensão de mundo. 

 

BRINCAR E DESENVOLVER 

 

Com intuito de compreender a ludicidade e o que ela pode 

representar para professores e alunos, é importante estabelecer 

inicialmente qual seu significado. O lúdico é oriundo da palavra latina 

“ludus” que significa “jogo”. Segundo o dicionário Aurélio (2010), a 

palavra “lúdico” está relacionada ao jogo, brinquedo e divertimento. 

Assim, compreende-se que o brincar faz parte do desenvolvimento 

humano, que é necessário para promover uma interação do indivíduo 

com o seu meio Santos (2011, p. 9). “, 

Segundo Luckesi (2005, p. 2) a atividade lúdica pode ser 

definida como: 

 
aquela que propicia a plenitude da experiência. Comumente se pensa 

que uma atividade lúdica é uma atividade divertida. Poderá sê-la ou 

não. O que mais caracteriza a ludicidade é a experiência de plenitude 

que ela possibilita a quem a vivência em seus atos.  

 

Podemos caracterizar a ludicidade como a forma de 

desenvolver a criatividade, os conhecimentos, através de jogos, 

brincadeiras música e dança. Ficando estabelecido que o principal 

objetivo é educar, ensinar, e aprender se divertindo e interagindo com 

os outros, para que o aluno desenvolva de forma integral, 

contemplando, o cognitivo, afetivo, o social e a coordenação motora. 

A escola é um espaço de formação, deve abranger o lúdico em 

suas atividades para contemplar o estimulo e o desenvolvimento 

integral, contemplando intelectual, social, afetivo e motor da criança 

no ambiente escolar. A criança percebe o seu redor e reconhece suas 
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potencialidades com atividades lúdicas na escola, dessa forma, Santos 

(1997, p. 20) afirma que: 

 
brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, afetivo, 

intelectual e social, pois, através das atividades lúdicas, a criança 

forma conceitos, relaciona ideias, estabelece relações lógicas, 

desenvolve a expressão oral e corporal, reforça habilidades sociais, 

reduz a agressividade, integra na sociedade e constrói seu próprio 

conhecimento. 

 

Assim, é evidente que as atividades lúdicas na escola 

contribuem para o desenvolvimento do aluno, por que promovem o 

interesse pelo aprendizado de forma prazerosa, o que resulta numa 

formação mais criativa, autônoma e eficiente. Segundo Klassmann 

(2013, p.15) é importante destacar que: 

 
O educador deve utilizar os jogos e as brincadeiras de forma que 

possibilite a criança descobrir, vivenciar, modificar e recriar regras. A 

escola é o local de preservação e aprendizagem da cultura lúdica e os 

educadores devem levar em consideração os saberes a respeito do 

brincar e sua predisposição em criar, lembrando que se estimuladas 

com novos saberes à criança só evoluirá. 

 

Assim, o brincar é parte do processo de desenvolvimento 

compreendido entre a primeira infância e o pensamento adulto, nesse 

sentido, analisando as perspectivas de Vygotsky (1994, apud 

MORAIS, 2016), “pode-se observar o quanto a ludicidade é 

importante tanto no desenvolvimento cognitivo quanto no 

desenvolvimento social da criança”. Dessa forma Vygotsky (1987, 

apud MORAIS, 2016) defende que “Brincando as crianças se 

desenvolvem, descobrem o seu papel na sociedade e seus limites, 

exploram o mundo e aprendem a realidade que vivem”. Partindo desse 

pressuposto, o brincar no ambiente escolar apresenta-se como um 

importante aliado no processo de ensino aprendizagem, destacando, 

portanto, a relevância dos aspectos trazidos pela ludicidade. 

A brincadeira é uma linguagem infantil que oportuniza à 

criança a descobrir, a inventar, a criar, a organizar e a reorganizar seu 

conhecimento, produzindo, outros ou seja assimilando a sua maneira, 

no dia a dia, com isso o seu vocabulário é ampliado desenvolvendo 
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assim o seu raciocínio lógico e seu pensamento, oportunizando a si, a 

ter concentração e atenção no momento especial que é a brincadeira 

proporciona, estimulo que é importante para  o seu desenvolvimento, 

enquanto criança, pois quando brinca, a mente trabalha 

constantemente. 

Kishimoto (2011, p.32), “Ao atender necessidades infantis, o 

jogo torna-se forma adequada para a aprendizagem [...]”. Sendo assim 

faz –se necessário compreender que a importância do brincar permite 

aprender como lidar, pois a criança equilibra os conflitos do seu 

mundo de fantasia e seu mundo cultural, formando assim, seu caráter, 

sua individualidade e sua marca pessoal. Segundo  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considera-se a partir desse estudo que toda criança possui a 

necessidade de compreender e entender o mundo por meio da 

brincadeira, dos jogos e das atividades de liberdade que proporcionam 

prazer a elas, pois se sentem livres quando podem usar sua imaginação 

simbólica, expressar suas fantasias, emoções, desejos e experiências, 

é por meio destes instrumentos que elas entram em contato e 

assimilam o real do imaginário, realizando um contato com o meio 

social.  

E assim sendo respeitadas e valorizadas como sujeito que 

constrói suas proporias histórias e experiências partindo das suas 

interações por meio das brincadeiras da ludicidade. 

As crianças se desenvolvem nas relações sociais, elas 

aprendem para depois se desenvolverem, o tempo que ela permanece 

na zona de desenvolvimento retratada por Vygotsky é muito 

importante e deve ser respeitado. Toda criança tem o direito de ser 

criança e deve ser exigido aquilo que proporciona cuidado e bem-estar 

social, pois nos séculos passados foram tratadas durante muito tempo 

como sujeitos sem voz, como um adulto em miniatura e não tinham 

direito algum. Felizmente, hoje existem leis que reconhecem o que é 

infância e os verdadeiros direitos das crianças, cabe a família e ao 

Estado zelar e firmar esses direitos. 
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Assim, a brincadeira além de proporcionar momentos de 

socialização entre outras crianças, adultos, também proporciona 

momentos de relação com a cultura e as práticas sociais. O brinquedo 

possui valor simbólico para a criança, muitas vezes remetendo a algo 

que ela conhece, como desenhos, jogos e filmes, que atualmente influi 

diretamente na brincadeira infantil. A brincadeira por si pode ser 

considerada universal, a criança vai brincar estando em um meio 

social, se relacionando com outros sujeitos. 
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Capítulo 8 

A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM EM CIDA PEDROSA 

 

José Eduardo Martins de Barros Melo 

Maria Elizabete Sanches 

 

INTRODUÇÃO 
 

Iniciar a leitura de uma obra literária é transitar por um terreno 

de múltiplas direções que interagem no sentido de compor um campo 

único de mobilização em que se movimentam diversas vozes dentro 

de um contexto singular, cuja especificidade se desenvolve pela 

relação que este mesmo campo estabelece com diversos outros, tanto 

no plano linguístico como no social. 

Partindo deste princípio é possível compreender a obra 

literária como um construto de um mosaico onde formas linguísticas, 

gêneros e vozes do discurso interagem no sentido de promover e 

acomodar diferentes modos de integração entre os textos e suas vozes. 

Os fragmentos de elementos visuais e de imagens que dialogam entre 

si na construção poética, quase não nos deixam perceber esses limites, 

isto porque esses fragmentos se imbricam como para compor uma 

peça única, um monumento de expressão que se antecipa aos olhos 

sobre a imagem. Neste sentido o estudo da análise da linguagem, 

enquanto ferramenta que propicia a construção desse mosaico, se faz 

por meio do processo interativo e dialético pelo qual se relacionam o 

indivíduo e a sociedade e a diversidade de linguagens das diversas 

formas de expressão artística, de onde se extrai grande parte dos 

estudos de Mikhail Bakhtin.  

 Da mesma forma, como nos diz Souriau, perguntamos até 

“onde podem ir as semelhanças, as afinidades, as leis comuns; e quais 

são também as diferenças que se poderiam chamar congênitas (1979, 

p. 13)” entre as diversas manifestações árticas com as quais se 

corresponde a obra de Cida. 

 Nessa perspectiva de análise estudamos a sua poesia e nos 

deparamos com duas questões que envolvem diretamente os estudos 

colonialistas da nossa literatura e revelam de certa forma a postura da 
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crítica brasileira como um todo: quem é Cida? quem a lê? E nós 

respondemos de pronto: pouco importa, Cida é a "poesia que se vê". 

Poeta, nordestina e sertaneja. Combatente das trincheiras da chamada 

"Geração perdida" dos anos 80 que foi marcada pela forte presença 

dos escritores independentes e dos movimentos poéticos de rua, que 

tomaram conta da cena literária nos tempos da força bruta que assolava 

o país, política e economicamente falando. 

Mas...como começar? fomos até os seus livros e como o 

primeiro deles tem o título de Restos do fim, resolvemos começar, 

senão pelo fim, mas pelo último trabalho poético da autora, para 

encontrar a plasticidade de sua linguagem e seus movimentos 

correspondentes. 

 

A CORRESPONDÊNCIA DA IMAGEM: O OLHAR 

DIALÓGICO 

 

Gume, seu quarto livro de poemas, o foco deste trabalho se 

constrói a partir de dois grandes cortes de tensão , falo do rio de estio 

/ e no amor falo agora, que se fragmentam em oito pequenos recortes 

(poemas urbanos, poemas da libertação, poemas da passagem, 

engenharia da dor, haicais da visitação, amor maior que deus, corpos 

sob o neon e a próxima dança) simetricamente distribuídos em quatro 

quadros para cada lado, revelando para o leitor duas focalizações 

imperiosamente distintas que dialogam entre si formando um conjunto 

polifônico de cenas, que às vezes privilegiam o particular e às vezes o 

universal, na distância ou na proximidade do olhar, de acordo com as 

frestas que a própria organização estrutural da obra nos permite 

perceber. 

Aqui temos a movimentação do espaço espacializado para o 

espaço espacializante, como diria Merleau-Ponty, usada como forma 

de ampliar o campo de apreensão do objeto focado.  

Bom exemplo do que estamos falando encontramos nos 

poemas urbanos, especificamente no texto "passeio pelas ruas do 

espinheiro", um poema extremamente bem realizado e de 

extraordinário nível de compleição poética, capaz de nos propiciar o 
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êxtase advindo das imagens que saltam e aguçam a nossa visão e que 

merece a transcrição na íntegra: 

 
quero 

pelos olhos da cidade 

apreciar papoulas 

abertas de par em par 

para deleite dos cãezinhos 

e colares de pérola maiorca 

 

(a pressa atropela a solidão do homem  

que vende pipoca na esquina 

o vento do carro 

levanta a saia da moça lilás 

para felicidade dos operários 

já libertos do andaime 

e da rigidez das horas ) 

 

quero 

pelos olhos da cidade 

sentir cheiro de pão e fuligem 

de brisa e de cimento 

e testemunhar o preciso instantelos 

em que o beija-flor afaga 

a papoula aberta de par em par 

  

(PEDROSA, 2005) 

 

Disto constatamos que a presença de elementos formais 

constrói uma poesia visual em Cida por diferentes níveis de discurso 

irmanados de maneira a acomodar a polifonia das vozes representadas, 

tanto pelos elementos cotidianos, como pelos fragmentos de 

subjetividades que se precipitam diante desses elementos.  

As sinestesias e o gosto pelo emblemático, aliado a técnicas 

de montagem e remontagem textual constituem, em última instância, 

a bricolagem das imagens pinceladas em fluxo contínuo que alterna a 

horizontalidade da percepção dos elementos externos ao ser e o seu 

interior frente a verticalidade que se aloja no uso dos parênteses e 

parece isolar-se no meio da paisagem, construto da solidão e do 

refúgio da "rigidez das horas", um tempo-mapa, contado, minutado, 
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por meio das cenas recortadas, em que o discurso polifônico se 

entrelaça e nos faz lembrar de um tela cubista. 

Os "olhos da cidade apreciam as papoulas que abertas" a 

vislumbram e a embelezam, trazendo à tona, por meio da expressão 

sensorial, o verdadeiro caráter lúdico do poema realizado pela 

comunhão entre o aberto e o fechado, o observável e o recluso, o 

íntimo e o revelado, o concreto e o abstrato, o verbal e o não verbal, o 

comum e o inusitado, em um moto-contínuo que capta 

contraditoriamente, num rápido relance do olhar sobre o cotidiano 

explícito, o processo de desconstrução da realidade factual e sua 

poeticidade formal, sua singularização. 

A cidade, enquanto signo poético, surge em toda sua 

dimensão. O sujeito passeia pelas ruas do bairro Espinheiro e o poema 

se constrói música suave, que alterna o gosto pelas aliterações e pelo 

paralelismo com bruscos recortes de coloração paisagística de cenas 

inusitadamente rabiscadas do real, onde as múltiplas vozes do coletivo 

se anunciam por meio da subjetividade de uma voz única. 

Nesse campo a fuligem, metáfora mais rasa do real, parece 

incrustar-se como rocha, amálgama de seu olhar, preparando o 

testemunho da dura realidade que, avessa, se vê transpassar pela foto 

sublime do beija-flor sobre a papoula. A tensão aí estabelecida renova 

a atmosfera eminentemente lírica da mobilidade que toma conta do 

texto em sua dimensão dialógica. Diferentes níveis de discurso se 

associam para promover o jogo polifônico expresso por uma segunda 

voz que se mascara no texto por meio da digressão, situação que se 

estende para outros poemas deste corte, como no paisagístico 

"laureado", no mosaico de "um certo sol sobre São Paulo" ou ainda no 

simbólico poema "fresta", talvez um dos mais bem realizados do 

primeiro corte de Gume, em seu terceiro quadro: engenharia da dor.  

Eis o espaço onde as marcas são o sofrimento do que se vê e 

do que se deixa revelar, por meio das interrogações que revelam uma 

terceira voz que não se cala e incorpora-se a sugestão de inúmeros 

questionamentos invariáveis e irresolutos. 

 
a fechadura me sorri 

quem segura esta dor 

por trás da porta 
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anjos que andam? 

gente que voa? 

olhos de cristal? 

 

a chave apenas 

fecha o olho 

a imagem não: 

a esta é dada a vastidão. 

 

Assim, ainda no primeiro bloco do livro, se chega ao corte 

inusitado de poemas de passagem, estrutura que por si só encerra uma 

profunda reflexão sobre o ato de escrever. Aqui, o que grava com seu 

stilus parece atingir grau máximo de compleição e silêncio. 

  
esta poesia não te cortará 

já nasceu partida 

como choro de quem perdeu a mãe 

 

existe o corte de outra faca 

palavra 

fina ferida fervente 

ferinafacadorlírica 

 

corte de rio cinza 

cano cratera carvão 

cão vidro pluma 

 

a garrafa corta a água 

gavião do mangue 

 

toca de caranguejo 

puçá de siris 

tetéia de goiamuns 

 

a adaga corta a veia 

singra a solidão do branco 

 

partidapalavraperdida 

 

mas não se importe leitor 

esta poesia corta apenas o papel 

já nasceu partida 
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como a asa do albatroz. 

 

Nele, a criação poética polifônica já nasce fragmentada, 

embora esta fragmentação visualmente se aglutine e se traduza em 

uma unidade como "partidapalavraperdida", tentativa de unificação do 

caos em sua configuração multifacetada, produto de uma visão 

panorâmica que capta do espaço físico as emoções verticalizadas do 

eu. É o que teremos no seu livro Claranã, de 2015, título retirado do 

nome da pedra Claranão, que deu origem a um dos distritos do 

Município de Bodocó, cidade de origem da autora e cujo significado 

remete a uma enorme e majestosa pedra que de tempos em tempos é 

iluminada por luzes azuis e que abrigava um reino encantado. Por isso 

mesmo, a reconfiguração emblemática e plástica de que se compõe o 

livro.  

Assim, como no poema, a palavra é o instrumento de recorte 

que emoldura e harmoniza seu mundo. As imagens são coladas umas 

sobre as outras como partes de um conjunto de vozes mais amplo, a 

obra. Ao leitor compete captar o voo seccionado no ícone do albatroz 

e sua multiplicidade de voos. "É essa, precisamente, aquela posição 

radicalmente nova que transforma o objeto, ou melhor, o homem 

reificado, em outro sujeito, em outro "eu" que se auto-revela 

livremente". (BRAIT, p.194) 

Uma poesia que se vê como foto em movimento nas diversas 

leituras do quadro real ora por via da memória curta e ora por meio de 

seu alcance mais longínquo. Um universo em que os tons e sobretons 

constroem a marca de um desenho. Aliás, as cores estão quase sempre 

presentes nos textos de Cida, ora de forma clara e facilmente 

perceptível, ora de forma escamoteada, em sombreamentos que 

parecem querer ocultar os segredos de sua identidade.  

É o que se pode perceber em "serva das cores", "a passarela", 

"um certo sol sobre São Paulo", "vinil, a face e o sertão", "branco sob 

buganvília" e vários outros textos deste primeiro corte do livro (e 

também do segundo), como na passagem impressionista de "o morto-

vivo", em que a cor das uvas, em decorrência de seu estado físico, atua 

como ícone de remissão da morte que dialoga com a fragilidade 

orgânica do ser: 
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as uvas apodrecem 

na fruteira 

tu te perfilas na cadeira da mesa 

que cheira a suor de ancestrais 

 

Este recurso plástico, recorrente ao longo do livro, torna-se 

ritual de marca estilística, porque moldura a tela a partir da 

compartimentação do objeto que propicia a multiplicação de focos e 

transfere ao observador uma sensação lateral de sua integridade. 

Ele também irá aparecer nos livros posteriores, especialmente 

em Claranã, em que as tonalidades mais claras, quase brancas ou 

pouco azuladas, como reflexo de sua poética, aparecem. É o que se 

tem no fragmento que transcrevemos do poema sem título publicado 

no livro: 

 
Vocifera a palavra a céu aberto 

E rumina o papel em branca espera 

O poeta em busca da quimera 

Se bandeia pro inferno do deserto 

 

Este processo, que traduz a ideia de claridade e clareza 

necessárias à formatação do poema também resguarda certas 

transparências representadas simbolicamente pela opção de imagens 

brancas escolhidas por Cida para acentuar o seu clarão no livro como 

refluxos de uma memória que ainda alcança de maneira nítida suas 

recordações, suas origens. Neste sentido, não só com as artes plásticas, 

mas também com a música se incorpora à poesia de Cida e se 

corresponde de forma harmoniosa e pacífica, de maneira que os 

fragmentos resgatados se tornam uma imagem plenamente 

identificável. Tais procedimentos espalham-se pelo livro de forma a 

imprimir suas cores e seus tons. Vejamos: 

 
A manhã retalha o céu 

Em duas luzes luzentes 

O sim e o não existentes 

Os dois jogados ao léu 

Nem a leveza do véu 
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Cobre essa dor abstrata 

Uma vive a outra mata 

E nesse instante entendo 

Eu vi a lua morrendo 

Numa agonia de prata. 

 

Um processo artesanal, que o poema estabelece em seus 

limites para demarcar as sensações advindas das relações que invoca 

entre sujeito e universo: a tatuagem de "a lágrima tatuada", a arte do 

confeiteiro em "céu de confeiteiro", a geometria em "engenharia da 

dor", a recordação no canto esquerdo da memória de "calendário", o 

mapeamento espiritual de "absoluto" ou ainda a "urbe", por meio de 

suas diversas formas de aparição, são artefatos usados pelas mãos de 

Cida, para compor as impressões deste primeiro corte do Gume que 

voltam a aparecer em Claranã (2015). No plano estilístico-formal, 

acentuam-se as extremidades no conjunto polifônico impresso no 

contexto pela assonância da vogal a, que abre a perspectiva de visão 

do observador. Já no poema XXIII de Claranã, Cida parece ir beber na 

fonte da poesia popular o que usa de ritmo e de cor para compor o seu 

quadro. Estas relações entre a musicalidade e a plasticidade dos seus 

versos recortam do mote do poeta Jô Patriota, a tonalidade prata que 

margeia entre o branco e o azul que seguem suas pinceladas. 

Desta forma, o livro se abre em um segundo corte e volta o 

seu olhar para a interioridade do sujeito, alterando muito pouco no que 

se refere à plasticidade do mosaico de vozes presentes na construção 

de sua linguagem. Aqui, a agonia da urbe parece evoluir para a 

harmonia no que diz respeito à temática que desta feita posicionará o 

eu como elemento-foco de sua percepção, chamando para si a 

sensualidade, a dor e o prazer de ser e de se desenhar mulher, 

notoriamente nos recortes haicais da visitação e amor maior que deus.  

Esta segunda parte é essencialmente feminina, especialmente 

no que diz respeito à voz que sussurra e pinta, com as cores do 

refinamento, os seus segredos mais secretos. Para se ter uma ideia da 

dimensão desta atenção ao discurso visual e de sua sensualidade basta 

observar no livro as recorrências do olhar em suas diversas formas de 

aparição e invocações implícitas, como no poema "van gogh": são 

vinte e três ocorrências no primeiro bloco da obra para quarenta 
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poemas, e quinze também para quarenta poemas, no segundo. No 

primeiro bloco, apenas no poema "cinema aos domingos", temos sete 

recorrências e, no segundo, no curto poema "olhos de mar", temos seis 

recorrências. Qual seja, a cada dois poemas dos dois conjuntos o olhar 

aparece em pelo menos um, ora caracterizando-se como perscrutador 

do outro, ora como voz confidente do próprio eu em seu diálogo com 

o mundo exterior. Vejamos: 

 
a primeira vez que vi o mar 

fiquei em desmantelo 

as ondas iam e vinham 

como vinha e ia o meu olhar 

 

a primeira vez que vi o mar 

fiquei em desmantelo 

os olhos iam e vinham 

como iam e vinham as ondas do mar 

 

hoje não consigo apartar 

gêmeos estes dois 

teus olhos e o mar 

 

Como se pode facilmente perceber, também neste segundo 

bloco, o uso das figuras de repetição, usadas muito pouco em seus 

primeiros livros, parece constituir a novidade formal deste Gume, 

posto que articuladas para gerar um efeito muito mais provocativo do 

sujeito para quem se dirige o poema, já que se aliam a outras nuances 

plásticas e sonoras da linguagem e se unificam no labirinto 

forma/fundo que, em última instância, é a própria essência poética, o 

complexo de seus lados e de seus tons.  

É o que ocorre em "senda", um desses poemas laterais que nos 

deixa perplexos pelo contorno e pela multiplicação das formas que vão 

sendo reveladas umas sobre as outras a medida em que se justapõem 

e embaralham o conjunto sonoro do coro subjetivo: 

 
a senda aberta 

acende a sanha 

a senha acende 

a sanha aberta 
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a sanha lava 

a lava acende 

a senda aberta 

 

O universo da sensualidade beirando ao erotismo evoca das 

cores e dos sons a necessidade de se tatear a alma. Os lados que 

compõem o objeto se harmonizam como elementos figurativos e nos 

dão a exata dimensão do campo imagético sob o qual repousa o 

diálogo entre escritura e quadro.  

A senda acende-se, torna-se clarão, desnuda-se para abrir-se 

lava e iluminar o eu. Aliás, em Gume, a luz ou sua ausência, o 

contraste, o sombreamento, também rondam os procedimentos visuais 

da poesia de Cida. Não raros momentos o vermelho, o rosa, o azul e o 

branco aparecem para compor o desejo do eu de reafirmar sua relação 

com o olhar observador do lado de fora, impondo-lhe limites, 

tornando-se parâmetro fronteiriço das duas faces do livro. Por esta 

senda é possível se observar o diálogo entre o plástico e o sonoro, que 

em última instância se configuraria na fusão de formas distintas das 

artes visuais e da arte poética. 

Estes limites se marcam no segundo corte da obra pela 

extrema unção do corpo em poemas que servem como campo 

geométrico da sensualidade, num verdadeiro convite ao leitor para um 

banquete de sensações visuais irmanadas num universo extremamente 

erótico e, às vezes, místico, não raro como elemento representativo da 

fusão de gêneros distintos. Observe-se o "flordapele”: 

 
teus olhos 

são mais azuis 

sobre este chão de flamboaiã 

o que dizer do céu 

que espia e espelha 

o teu desejo 

 

ante teu dorso nu 

as nuvens ficam rubras 

o vento 

cúmplice do fogo 

atiça meus dedos entre teus pelos 
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no horizontal instante 

entre a flor e a pele 

um pássaro paira 

 

ao som 

do canto do teu corpo 

alça um vôo 

verticalmente azul 

 

Essa fusão se dá pela introdução de cenas corriqueiras que 

evocam elementos da prosa cotidiana para o centro do campo poético 

onde pulsa o desejo do eu. Mas o olhar de Cida não é só sensualidade 

e observação, é também um profundo diálogo com a edificação do 

sofrimento (engenharia da dor), um sofrimento que se ameniza e 

oportunamente se ofusca pela luminosidade oculta de outras vozes 

reificadas de seus versos, aqui se destacando a insuperável presença 

do sol que, em uma ou outra ocasião, divide de forma sombreada o 

lugar com a escuridão, como no poema "porto". Aí, o diálogo com o 

espaço vazio se dilui na relação com o tempo da modernidade e refaz 

a história do segundo ou a ausência de sentido de sua própria história, 

porque, como bem observou Zygmunt Bauman em Modernidade 

líquida (2001, p.120 ), neste caso, "os espaços vazios são antes de mais 

nada, vazios de significado". 

E, em assim sendo, Cida parece traduzir este diálogo como 

estranho e indiferente a si mesmo, se conhece no plano da 

racionalidade mas não consegue preencher as lacunas de seu próprio 

mapa mentalizado. Por isso, como nos diz o filósofo na mesma obra, 

para ela, "o vazio do lugar está no olho de quem vê " ( p, 120) ou não 

vê, por distinção da natureza humana ou social. 

 

PERCEPÇÕES FINAIS 

 

Desta forma a leveza da modernidade está plotada nas 

incongruências e deformidades do próprio espaço do sujeito em sua 

dinâmica espacializada, lugar onde a velocidade das transformações 

do outro otimizam a variação do olhar sobre o mapa do não-sujeito, 

donde o esvaziamento compõe a imagem da ressurreição de emoções 

estilhaçadas advindas de um passado contínuo que se reflete sobre as 
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paisagens mais fundas, os lugares invisíveis, aqueles que só a matriz 

da sensação é capaz de desvendar ou de excluir da mente. Isto é o que 

se percebe na produção inicial de Cida, inaugurada por Restos do fim 

e a sua segunda fase, que tomo como referência inicial a publicação 

de Claranã. 

O universo erótico da boca, das mãos, do falo, da língua, da 

pele, dos ouvidos, dos peitos, recorrente em toda esta segunda parte 

do livro Gume, expõe-se como desejo limítrofe do eu de tudo registrar 

sob o prisma de um desenho obscuro e duvidoso que, mágico, haverá 

de perguntar sempre, ao outro e a si mesmo, assim como o faz a autora 

ao questionar: "o que os olhos transportam para além do azul?"  

Esboçamos aqui pelos caminhos das incertezas comuns ao 

desvendamento do discurso poético a construção do mesmo azul em 

Claranã, como marca da pintura poética da autora, que talvez 

transporte a cor do espírito, seu devaneio artesanal ou, em último caso, 

a imensa preocupação íntima e humanística, que de maneira 

multifocal, se revela no olhar e em toda sua escritura. 
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Capítulo 9 

A PRESENÇA DE DÜRER EM JOÃO GUIMARÃES 

ROSA – MIMESIS EM VERSOS 

 

Josiane Bonaldo  

 
“Pela mão de Roland Barthes: «Tenho uma 

doença: vejo a linguagem». A poesia é 

simultaneamente o sintoma e o antídoto deste 

mal, o veneno e o remédio, a única 

possibilidade que a linguagem nos oferece de 

cultivarmos uma doença como se 

investigássemos a sua cura."  

 

(João Guimarães Rosa em DIADORIM) 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, o estudo das relações entre literatura e 

artes visuais tem-se propagado, promovendo diversas pesquisas 

direcionadas que visa revelar as possibilidades de leituras de um texto 

literário com uma pintura. Com esse intuito muitos autores trabalham 

margeando a clássica definição de mimese do filosofo Aristóteles e 

ecfrase do crítico James Heffernan. 

Este artigo tem como tema a literatura comparada entre a 

linguagem poética de João Guimarães Rosa e arte renascentista de 

Albrecht Dürer. Em especial será focalizada a obra literária O Burro e 

o Boi no Presépio em Ave Palavra; que será interpretada tanto em sua 

multiplicidade de significados como em sua singularidade semântica. 

O autor, em sua construção literária, faz emergir da arte a motivação 

da sua linguagem e é esse movimento poético que guiará nossos 

estudos. 

Nesse sentido nosso alicerce será o poema XXIII de João 

Guimarães Rosa e a referida tela Adoração dos Magos de Albrecht 

Dürer, em Anexo. Considerando esse recorte, convergiremos nossas 

interpretações em um único poema e a tela acenada, por considerar 

suficientemente expressivo para alcançarmos nossos objetivos.   
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Durante a releitura das obras e leituras de textos de 

suporte teórico, observou-se a dificuldade em abranger a literatura e a 

pintura sem desqualificar nenhuma das artes. A riqueza do trabalho de 

Dürer dificulta, e ao esmo tempo, favorece a linguagem da literatura 

de Rosa, assim um observador pode sugerir diversas possibilidades 

hermenêuticas na comparação, a cada novo contato. Nesse aspecto 

buscou-se acompanhar como se dão as relações dos elementos de 

imagem na representação da poética roseana.  

Para a pesquisa bibliográfica, foram selecionados artigos 

e livros da área da teoria literária, da arte e história do período 

renascentista. Dentre o referencial teórico utilizado para a discussão 

atinente a essa problemática, destaca-se a contribuição de Aristóteles 

em Poética, que discute questões relacionadas à poesia e arte. Bem 

como o conceito de ecfrase discutido por James Heffernen, em seu 

livro Museu de Palavras. 

A linguagem roseana será interpretada à margem do 

conceito de mimese, entendido como o estado que a língua assume 

para que o fenômeno vivido seja representado nas feições da 

literatura30, ou seja, imitação ou representação apontada nas relações 

entre “arte” e realidade. Busca, assim, mexer com o imaginário do 

leitor para que veja como a experiência humana é retratada em sua 

poética, a margem do conceito de ecfrase definido por Heffernen, 

como a representação verbal de uma representação visual31. 

Salientamos ser de grande importância estabelecer os 

diferentes contextos em que Guimarães e Dürer estavam inseridos, 

dessa forma trataremos brevemente as questões que envolvem o 

momento histórico das publicações do autor e do pintor. Para um 

estudo comparativo, entender como a literatura e a arte eram vistas em 

determinada época; quais influências o contexto histórico, social e 

político exercia, podem resultar na melhor compreensão de uma obra 

e colaboram para se evitar meras comparações. Portanto como 

                                                           
30 VERONA, P. S. B., (2010). A linguagem de João Guimarães Rosa e o aspecto de sua ficção. 
Monografia apresentada a UFOP sob a orientação do Prof. Dr. Marco Antonio Silveira. 
31 HEFFERNAN, James. (1993). Museum of words: the poetics of ekphrasis from Homer to 
Ashbury. Chicago: University of Chicago Press. 
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objetivo do trabalho proposto pretende, a partir da interpretação da 

obra de Rosa observar o que no poema é considerado uma presença de 

Dürer, propomos, então, dividir o estudo em três momentos: 

Primeiramente, voltaremos nosso olhar a João Guimaraes 

Rosa e sua obra, em seguida, centraremos na produção de Albrecht 

Dürer e na terceira e última parte do estudo, observamos como se dá a 

leitura do poema x tela, bem como proporemos uma reflexão acerca 

da história política social do período, visto que tais elementos podem 

fornecer subsídios para entendermos o poema. 

Guimaraes Rosa, importante escritor modernista dono de 

uma linguagem de grau máximo de expressão32, tem sua obra Ave, 

Palavra; publicada postumamente no ano de 1970; é composta por 

vários trabalhos como contos, poemas, anotações de viagem. Há uma 

série de XXVI poesias intituladas O Burro e o Boi no Presépio, em 

que ele faz a relação palavra imagem com telas que tematizam o 

nascimento de Jesus Cristo.  

Guimarães, conhecido por seu regionalismo, enfatiza a 

paisagem em busca de retratar o conflito do ser humano consigo e com 

o ambiente conferindo ao autor magistralidade. Para Ygor Raduy essa 

suposta genialidade do escritor gozaria de um caráter de 

autossuficiência, como se nada devesse aos criadores que o 

precederam ou que lhe são contemporâneos33. Tornando-o 

incomparável içando, assim, sua obra ao esplendor, fica evidenciado 

a singularidade de suas obras frente à tradição literária brasileira 

devida sua grande inovação considerado por grande parte de nossa 

intelectualidade o nome mais saliente da ficção brasileira no século 

XX - elevou o escritor a um patamar onde goza da companhia de 

poucos outros nomes34. 

                                                           
32  PESSOA, J. V.. Mestre e doutorando em Letras pela UFRJ. Disponível em: 
http://www.passeiweb.com/na_ponta_lingua/sala_de_aula/portugues/literatura_brasileira/a
utores/guimaraes_rosa Acessado em 09/2014. 
33 RADUY, Y. (2006). Apontamentos sobre Guimarães Rosa e a prática historiográfica: 
dezenraizamento e sacralização. In Terra roxa e outras terras – Revista de Estudos Literários. 
Vol. 07, p. 70-80. 
34 GALVÃO, Walnice Nogueira. (2000). Guimarães Rosa. São Paulo: Publifolha, série Folha 
Explica, p. 70. 
 

http://www.passeiweb.com/na_ponta_lingua/sala_de_aula/portugues/literatura_brasileira/autores/guimaraes_rosa
http://www.passeiweb.com/na_ponta_lingua/sala_de_aula/portugues/literatura_brasileira/autores/guimaraes_rosa
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Tudo seria absolutamente pertinente para que se pudesse entender o 

momento histórico que abrigou esse grande escritor. Mas nada, nem 

mesmo os movimentos literários, ajudariam a entender a obra desse 

criador de linguagens. (...) Guimarães escapa totalmente às linhas 

mestras de sua época (ROSA, 1982, p. 98) 

 

Rosa busca em sua construção linguística dar espaço para 

o leitor participar da experiência retratada em sua obra. Como afirma 

Compagnon, o leitor é o lugar onde a unidade do texto se produz35, 

levando-o a inferir hipóteses, criar conexões com o imaginário, e 

através dos elementos verossímeis da literatura roseana criar novas 

hipóteses e fazer possíveis analogias.  

Nesse sentido toda vez que um leitor ler ele dará vida, 

dará novas interpretações, dará voz ao texto. Frontão em seu Primeiro 

Tratado da Retórica especulativa afirma que a diferença do homem 

para os demais animais não é o fato de ficar ereto ou a capacidade de 

criar instrumento mais sim a linguagem intrínseca ao homem “A 

linguagem humana é um grito nascido da imitação dos animais que em 

nós se apaixonou” (p.30) os seres possuem capacidade de emitir som, 

entretanto o ser humano é que domina a linguagem “O homem é feito 

por natureza para a linguagem” (p.50).  

Através de cada leitor a literatura de Rosa ganha voz. Esta 

literatura é marcada pela presença da verossimilhança, elementos 

verossímeis entendidos pelo leitor como algo passível de acontecer. 

Para Oliveira, a linguagem Roseana demostra a arte enquanto mimeses 

compreendendo não somente como analogia da realidade, mas 

também como possibilidade da produção do novo, o que afirma seu 

caráter inovador. Sua palavra seria, então, o instrumento de criação 

artística que possibilita uma espécie de metamorfose semântica no 

decorrer da narrativa, trazendo sempre a noção de algo novo36. 

                                                           
35 COMPAGNON, Antoine. (2001). O demônio da teoria: literatura e Senso Comum. Belo 
Horizonte: Ed. UFMG, p.149. 
36  OLIVEIRA, Alexandre de Amorim. (2009).  Armadilhas da sedução em Meu tio o Iauaretê. Rio 
de Janeiro, Doutorado em Literatura Comparada pela UERJ. Disponível em: 
http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/literatura/0084.html Acessado 09/2014. 

http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/literatura/0084.html
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Em segundo momento, como proposto, voltaremos nosso 

olhar para Albrecht Dürer (1471-1528), respeitado artista alemão da 

Renascença; pintor, gravador, tipografo surpreende com a riqueza de 

detalhas bem como uso de cores vibrantes, estruturas geométricas e 

uso da arquitetura clássica. Fascinado pelo mundo natural assim como 

Da Vinci seu contemporâneo acreditava que “a autêntica arte está 

contida na natureza e aquele que consegue aprendê-la a alcança”37. 

A partir da renascença o homem começa a discutir a 

própria linguagem, preocupa-se com o lugar civil, com o lugar político 

e é a partir desse período que as artes e as letras ganham espaço. 

Sidney em Defesa da Poesia fala que o homem começa a ser educado 

para viver politicamente em sociedade através da poesia, da 

linguagem, por isso na introdução de seu texto coloca as letras no 

espaço da cidade, diz ainda que:  

 
A poesia é, pois, uma arte de imitação, uma vez que Aristóteles a 

define pela palavra mimesis, isto é, uma representação, uma 

simulação, ou figuração – para falar metaforicamente, uma imagem 

eloquente – cuja finalidade é ensinar e dar prazer (SIDNEY, 2002 p. 

98) 

 

Dürer em seus últimos anos de vida sofre forte influência 

da reforma luterana, o que reflete em suas obras que demonstram sua 

profunda religiosidade. Há marcantes características religiosas em 

seus trabalhos, que na grande maioria baseiam-se no Novo Testamento 

da Bíblia Sagrada, em um estilo fortemente realista. Neste contexto A 

tela Adoração aos Reis, representa a Natividade, nascimento de Jesus, 

tema recorrente deste período. Tema este, representado nas artes como 

um todo, tanto nas pinturas quanto nas esculturas. Muitos artistas 

renascentistas, empregam a símile – reflexo da retórica clássica - com 

as sagradas leituras ao desenvolverem seus trabalhos.  

Na terceira e última parte do estudo, observamos como 

se dá a leitura do poema x tela, vejamos o poema XXIII: 

 
O que por oculta ciência 

                                                           
37 NETSABER BIOGRAFIAS http://biografias.netsaber.com.br/ver_biografia_c_4133.html 
Acessado em 09/2014. 

http://biografias.netsaber.com.br/ver_biografia_c_4133.html
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de tudo souberam. 

Seus mágicos presentes 

o Menino recebe-os. 

 

O colo.  

A mãe.  

O Universo. 

 

 Atrás, porém, os dois 

- um Burro, um Boi – 

grimaçante e aturdido, 

mugínquo e mudo. 

 

Inevitáveis.  

Íntimos das sombras. 

Insubstituíveis. (ROSA,* p.209) 

 

Consideremos assim o poema acima, a fim de 

discutirmos as peculiaridades a partir da tela Adoração dos Magos. 

Chamaremos esse procedimento de “ecfrase”, considerando para fins 

de interpretação a definição dos antigos que vai além de uma descrição 

de obras de arte, ecfrase segundo RODOLPHO (2010) é o que 

“contribui para provocar o efeito de visualização do discurso 

verbal”38; procuraremos estabelecer as relações ao longo da leitura. 

Na primeira estrofe o autor nos fala sobre a visita dos reis 

magos ao menino Jesus, que acabara de nascer, ao escrever “O que por 

ciência oculta de tudo souberam” Rosa diz sobre o mistério do local 

em que o enviado por Deus nasceria, e de forma misteriosa “ciência 

oculta” os magos tomam conhecimento e se dirigem até este local, 

cada um, com presente para o recém-nascido “Seus mágicos presentes 

o Menino recebe-os”. 

Quando Rosa escreve “Menino” com inicial maiúscula 

indica o fato de não ser qualquer menino, mas sim o enviado, aquele 

que será o guia dos homens, o referente, nesse sentido podemos 

observar a relação direta dele com a profecia, o sagrado, o céu.  Por 

isso está no primeiro plano da tela e sobre si tem o foco de luz, que o 

                                                           
38 (RODOLPHO, 2010). 
*Ano desta edição não encontrado. 
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faz brilhar.  

Como podemos observar na segunda estrofe “O colo”, 

“A mãe” e “O Universo” representam o centro do mundo, o aconchego 

o melhor lugar para um bebê; a criança está em colo de mãe, está 

protegida. Entretanto “O Universo” – palavra escrita com inicial 

maiúscula - nos dá outra hipótese, o fato do “Menino” ser o símbolo 

do universo, do centro do mundo.  

Percebemos assim que o poema, como a pintura, produz 

imagem a qual produz imaginação e imaginação instiga. Através da 

concepção aristotélica, a poesia é resgatada da condenação de Platão, 

pois para Aristóteles a imaginação não possui valor negativo que 

possuía para Platão. Aristóteles dizia que a poesia presentifica uma 

ação no tempo – ações virtuosas. Percebemos que a linguagem de João 

Guimarães Rosa apela para os sentidos do leitor, para que este infira 

significações.  

Na terceira estrofe observamos os termos “grimacante... 

mugíquo” causam estranhamento ao leitor, acreditamos se neologismo 

criado por Rosa o que marca sua criatividade. O que mais chama 

atenção é a presença de dois animais, “um Burro” e “um Boi”, figuras 

muito recorrentes nas obras roseanas, figuras universais que se 

mostram de forma singular – humanizados. Também observamos o 

uso do termo “Atrás” que denota a posição espacial dos animais, ou 

seja, a proximidade ou afastamento em relação as demais figuras. 

Percebemos que os animais passam a ser testemunhas dos 

acontecimentos e são retratados, pelo poeta, com muita importância o 

que podemos constatar na quarta estrofe “íntimos das sombras”, eles, 

os animais que estão ali abrigados, sedem espaço para o homem. O 

fato dos animais “Boi” e o “Burro” estarem nas margens, nas sombras, 

e no chão não diminuem sua importância, pelo contrário, esta posição 

nos mostra um jogo de luz, claro-escuro fazendo dando espaço para o 

“Menino”  – representado mais ao cetro da tela, dando espaço para o 

que tem brilho. Por último, porém primeiro, eles saltam das sombras, 

“insubstituíveis’ na cena, pois dão o contraponto da terra, do mundo 

dos homens, do trabalho, da pobreza, necessários para o menino 

brilhar. Nesse sentido Rosa faz uma inversão de caráter ético na cena 

sagrada da natividade em que coloca o marginalizado, popular e 
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desmerecido ao centro: o burro e o boi que estão na sombra, mas é a 

sombra deles que faz o menino brilhar.  

De tal modo faz uma crítica, dialoga com a tela, mas não para reforçar 

seus sentidos em palavras e sim para discutir os sentidos da tela, bem 

como faz a leitura crítica do sagrado e da narrativa do sagrado, como 

ele "desmancha" o caráter oficial da história. 

O autor utiliza a memória e a imaginação de seu público 

para obter o efeito desejado da visualização. Consegue isto, não 

apenas descrevendo com palavras aquilo que vê, mas recriando a 

pintura e a situação, direcionando o olhar para aquilo que está 

reproduzido bem como aquilo que não está reproduzido. Assim o autor 

toca seu leitor de modo que, vendo ou não a tela de fato, possa 

construir a imagem da pintura, isto é, visualiza a tela.   

 
A relação da linguagem com a pintura é uma relação infinita. Não que 

a palavra seja imperfeita e esteja, em face do visível, num déficit que 

em vão se esforçaria por recuperar. São irredutíveis uma ao outro: por 

mais que se diga o que se vê, o que se vê não se aloja jamais no que 

se diz, e por mais que se faça ver o que se está dizendo por imagens, 

metáforas, comparações, o lugar onde estas resplandecem não é 

aquele que os olhos descortinam, mas aquele que as sucessões da 

sintaxe definem. (FOUCAULT, 202, p.12) 

 

Vale lembrar que o poema não é dependente do quadro, 

ele “fala” por si – característica herdada na Renascença - assim 

ganham existência própria já que não faz uma representação objetiva, 

e sim através de dois sistemas de linguagem diferentes (escrita e 

gráfica) recria significados entonando imagem palavras. É de dentro 

da imagem que a palavra a desconstrói, a subverte, fazendo imagem 

também.  

Traduzindo a pintura para a poesia por meio de uma 

coleção poética, Rosa lança mão do artifício mimético, assim como 

Dürer que dá cor e forma “imita” – a uma experiência humana. 

Segundo Aristóteles a arte é imitação o que é característico da natureza 

humana tendo função de representar o que é vivido pelos homens no 

mundo, dessa forma a causa natural da mimesis está no fato de que 

imitar é algo intrínseco do homem “os homens se comprazem do 
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imitado” 39.  

Percebemos que a poética de Guimarães Rosa é cheia de 

significações e os conceitos de mimesis e ecfrases foram determinante 

para demostrarmos de forma efetiva a presença da tela Dürer em seu 

poema, o qual retrata uma experiência vivida pelos homens. Aspectos 

estes que estão inseridos nos filamentos de sua linguagem. Através de 

sua poética o leitor no ato da leitura experimenta possibilidades de 

sentidos e significados graças o poder da língua. 
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ANEXO 

 

Tela: Adoração dos Reis (1504), Albrecht Dürer (1471-1528). 

Florença, Uffizi. 

 

 
http://pt.wahooart.com/@@/8XZDVQ-Albrecht-Durer-

Adora%C3%A7%C3%A3o-dos-Magos Acessado em 09/ 2014. 

 

http://pt.wahooart.com/@@/8XZDVQ-Albrecht-Durer-Adora%C3%A7%C3%A3o-dos-Magos
http://pt.wahooart.com/@@/8XZDVQ-Albrecht-Durer-Adora%C3%A7%C3%A3o-dos-Magos
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Capítulo 10 

ENSINO DA ARTE POR MEIO DE MEDIAÇÃO 

TECNOLÓGICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: DESAFIOS 

EMERGENTES 

 

Lidiana da Cruz Pereira Barroso 

Cíntia dos Santos Souza Gonçalves 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade a Educação a Distância vem expandindo cada 

vez mais, bem como o ensino mediado por tecnologias, ou seja, aulas 

via TV. Assim o ensino da Arte necessita da utilização de recursos 

tecnológicos para melhoria da qualidade do ensino, tais como: áudio, 

imagem, vídeo, são ferramentas que auxiliam o trabalho pedagógico 

do professor, bem como estimula o aluno o interesse pela 

aprendizagem, pois essas ferramentas tornam a aprendizagem mais 

significativa. Dessa forma, o professor precisa adequar a metodologia 

de ensino a essa nova realidade em que as tecnologias estão ao alcance 

de todos. 

O Ensino Médio com mediação tecnológica, tem sido ofertado 

pela Secretária de Estado e Educação de Rondônia (SEDUC, 2016), a 

diversos municípios do Estado, esse formato de ensino precisa 

dialogar com as práticas sociais para que o conhecimento supere a 

mera reprodução das relações de poder que intensificam as 

desigualdades sociais.  

Assim o ponto de partida desse estudo versa sobre o ensino da 

Arte de forma contextualizada e potencializada à cultura local para 

transformação dos sujeitos. Nesses termos, cabe questionar o currículo 

prescrito e o real, bem como às práticas pedagógicas. Esses elementos 

devem contemplar a educação que contribua efetivamente para a 

melhoria social, intelectual e profissional dos educandos.  

A pesquisa é do tipo descritiva, com abordagem qualitativa, 

com análises de relatos de experiência de uma professora que atua no 

ensino da Arte no Projeto Ensino Médio com Mediação Tecnológica. 
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De acordo com Gil (1999) a pesquisa descritiva se caracteriza pela 

técnica de descrições características de um determinado fenômeno, ou 

grupo de pessoas. Os aportes teóricos tem base nos autores Gil (1999) 

que fundamenta a pesquisa descritiva, Zagonel (2012) que discute o 

ensino da Arte significativa, Moran (2015) que discute relação da 

tecnologia e educação na contemporaneidade. Também realizou-se 

análise de documentos de implantação e implementação do Projeto 

pesquisado.  

A primeira seção aborda os aspectos legais atuais sobre o 

ensino da Arte na escola formal. A segunda seção descreve a estrutura 

do projeto Ensino Médio com Mediação Tecnológica em Rondônia e 

sua implantação. A terceira seção apresenta como é desenvolvido o 

Ensino da Arte Mediado por Tecnologia. 

A quarta seção aborda-se a análise e discussão da pesquisa 

em torno do o ensino da Arte no ensino médio com mediação 

tecnológica e perspectivas pedagógicas. Conclui-se com 

apontamentos para novas pesquisas. 

 

ASPECTOS LEGAIS DO ENSINO DA ARTE NA ESCOLA 

 

Ensinar Arte no contexto das tecnologias não é tarefa fácil, o 

docente precisa abarcar as tecnologias digitais e utilizar a seu favor. 

Os professores são desafiados as novas demandas no ensino, pois os 

educandos apresentam novos perfis na contemporaneidade, em que as 

ferramentas tecnológicas facilitam o ensino e a aprendizagem e são 

mais estimulantes.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 

(Lei nº 9.394/1996) no seu Artigo 1º informa que “a educação abrange 

os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e 

nas manifestações culturais” (BRASIL, 1996). Dessa forma, o ensino 

precisa ser fundamentado nesses princípios, em que as manifestações 

culturais fazem-se necessárias à formação no ensino escolar a partir 

de um currículo que fomenta as criações humanas, por meio das 

diversas linguagens da Arte.   
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No parágrafo 2º, a LDBEN, expressa que “a educação 

escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social”, 

nesse contexto a organização curricular das diversas disciplinas, 

precisa estar alinhada ao ensino e a aprendizagem de forma que ocorra 

o alcance desses objetivos. 

A LDB, Artigo 35-A informa que a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) definirá direitos e objetivos de aprendizagem do 

ensino médio, conforme as diretrizes do Conselho Nacional de 

Educação.  

O Artigo 26 expressa que:  

 
Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino 

médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, 

em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por 

uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e 

locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. [...] § 

2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, 

constituirá componente curricular obrigatório da educação básica 

(BRASIL,1996, p.19). 

 

Assim sendo a parte diversificada dos currículos de que trata 

o caput do art. 26, define que em cada sistema de ensino, deverá estar 

harmonizada à BNCC e ser articulada a partir do contexto histórico, 

econômico, social, ambiental e cultural. Nestes termos o ensino da 

Arte é o componente curricular obrigatório na educação Básica.  

A esse respeito, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1998) documento curricular importante na educação básica, fomenta 

o currículo e apresenta orientações didática e avaliativa das diversas 

disciplinas.  

Há tempo orienta que o ensino de Arte contribui para: 

 
A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento 

artístico e da percepção estética, que caracterizam um modo próprio 

de ordenar e dar sentido à experiência humana: o aluno desenvolve 

sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar formas 

artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer as formas produzidas 

por ele e pelos colegas, pela natureza e nas diferentes culturas 

(BRASIL, 1997, p. 19). 
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De acordo com a citação acima, verifica-se que o documento 

da BNCC, fundamenta-se nesses princípios, porém o ensino da Arte 

no novo formato do ensino Médio está integrado às Linguagens e suas 

Tecnologias (Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua 

Inglesa).  

Em relação ao novo processo de ensino da Arte no Ensino 

Médio, o documento da Base Nacional Comum Curricular –BNCC 

(2919) expressa que:  

 
A Arte contribui para o desenvolvimento da autonomia criativa e 

expressiva dos estudantes, por meio da conexão entre racionalidade, 

sensibilidade, intuição e ludicidade. Ela é, também, propulsora da 

ampliação do conhecimento do sujeito relacionado a si, ao outro e ao 

mundo. É na aprendizagem, na pesquisa e no fazer artístico que as 

percepções e compreensões do mundo se ampliam no âmbito da 

sensibilidade e se interconectam, em uma perspectiva poética em 

relação à vida, que permite aos sujeitos estar abertos às percepções e 

experiências, mediante a capacidade de imaginar e ressignificar os 

cotidianos e rotinas (BRASIL, 2019. p. 473). 

 

Assim sendo, a arte propicia por meio da pesquisa e o 

desenvolvimento de processos de criação de materiais concretos e 

transversais entre as linguagens artísticas, que contemplam aspectos 

corporais, gestuais, teatrais, visuais, espaciais e sonoros. 

O ensino da Arte é um campo fértil para ser explorado por 

meio do conhecimento histórico e contemporâneo a cultura local e as 

mais distantes, de forma que a diversidade cultural, a democracia 

social, a aceitação dos diferentes sejam expressos nos conteúdos 

possibilitando o estudante refletir e colocar em prática.  

A esse respeito a BNCC, orienta que: 

 
O trabalho com a Arte no Ensino Médio deve promover o cruzamento 

de culturas e saberes, possibilitando aos estudantes o acesso e a 

interação com as distintas manifestações culturais populares presentes 

na sua comunidade. O mesmo deve ocorrer com outras manifestações 

presentes nos centros culturais, museus e outros espaços, de modo a 

garantir o exercício da crítica, da apreciação e da fruição de 

exposições, concertos, apresentações musicais e de dança, filmes, 

peças de teatro, poemas e obras literárias, entre outros (BRASIL, 

2019. p. 474). 
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A BNCC apresenta que a Arte permite aos estudantes 

explorar, de maneira dialógica e interconectada, as especificidades das 

Artes, do Audiovisual, da Dança, da Música e do Teatro. 

No que a Lei refere sobre os direitos e objetivos de 

aprendizagem Zagonel (2012, p. 16), diz que “o ensino deverá ser 

fundamentado por esse princípio, isto é, com o objetivo de preparar o 

indivíduo para trabalhar e viver na sociedade em que está inserido”.  

Assim o ensino da Arte está plenamente de acordo com os objetivos 

da educação pregado na lei nacional.  

A esse respeito, a autora afirma que:  

 
Pelo ensino da Arte, os alunos podem ter estimuladas todas as suas 

capacidades inteligentes, abrangendo uma ampla variedade de 

domínios, o que nos leva a pensar em uma educação que não privilegie 

apenas o desenvolvimento do pensamento lógico-matemático, mas o 

indivíduo no seu todo (ZAGONEL, 2012, p. 16). 

 

Com base na citação acima, verifica-se que o ensino da Arte 

deve permitir o pleno desenvolvimento da criatividade do educando. 

É por meio das várias linguagens como a música, a dança, o teatro e 

arte plástica, inúmeras possibilidades do indivíduo colocar em prática 

as inteligências múltiplas como orienta Gardner (1995). 

O autor informa que as inteligências múltiplas implicam: 

 
Na capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que são 

importantes num determinado ambiente ou comunidade cultural. [...] 

a criação de um produto cultural é crucial nessa função, na medida em 

que em que captura e transmite o conhecimento ou expressa as 

opiniões ou sentimento da pessoa (GARDNER,1995, p. 21). 

 

 Dessa forma entende-se que a teoria das inteligências 

múltiplas, precisa ser considerada no ensino e na aprendizagem, 

principalmente no ensino da Arte. Segundo o autor as sete 

inteligências são: Inteligência musical; Inteligência corporal-

cinestésica, Inteligência lógico-matemática, Inteligência linguística, 

Inteligência espacial, Inteligência interpessoal e Inteligência 

intrapessoal (GARDNER, 1995, p. 22-28). Assim o ensino da Arte 
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precisa permitir o desenvolvimento das inteligências múltiplas por 

meio das diversas linguagens, respeitando o interesse do educando, e 

isso precisa ser considerado no currículo escolar e nas práticas 

pedagógica dos professores.  

A respeito do ensinar e do aprender na contemporaneidade, 

a autora enfatiza que: 

 
As rápidas e sucessivas evoluções que a sociedade tem vindo a sofrer 

ao longo dos anos, com repercursões em várias facetas da vida, têm 

vindo a demonstrar a décalage que existe, em termos dos 

conhecimentos, que a instituição escola transmite, e dos desafios que 

esta nova sociedade comporta. Cada vez mais os sujeitos se vêem 

obrigados a encontrar formas diferenciadas de dar resposta a estes 

novos desafios. Para isso diferentes modalidades de transmitir o saber 

foram procuradas com o intuito de tornar o aprendente um sujeito cada 

vez mais participativo e activo. O mais importante agora não são os 

conteúdos, propriamente ditos, mas sim a maneira mais pertinente e 

eficaz de os sujeitos se prepararem para rapidamente darem resposta 

às novas condições (GOULÃO, 2011, p. 124). 

 

Dessa forma o ensino e aprendizagem no panorama atual os 

docentes e discentes precisam ser mais dinâmicos, ativos, conectados 

à rede de internet, para que possam acompanhar as mudanças que 

ocorrem constantemente na cultura, na política na ciência. Assim o 

ensino de Arte é um componente que perpassa por eventos históricos 

da sociedade, os aprendizes precisam perceber a linha histórica dos 

movimentos culturais, sociais e cientifico da sociedade e com os 

adventos das tecnologias facilitam o acesso aos conhecimentos mais 

importantes e de interesso ao estudante.   

 

ENSINO MÉDIO COM MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA EM 

RONDÔNIA 
  

A educação parte de um contexto complexo, do nacional ao 

local. A Legislação nacional desde a Constituição Federal de 1988 e a 

Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional nº 9394/1996 são 

documentos que subsidiam o país para a construção de seu sistema 
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educacional, tendo por base referências culturais, sociais, econômicas 

e políticas.  

Com base no exposto das leis citadas, compreende-se que a 

educação do campo precisa viabilizar a organização pedagógica que 

contemple a cultural local, de forma que possibilite a ampliação do 

universo cultural de forma crítica, para a melhoria do convívio social, 

intelectual e profissional dos sujeitos como um direito constitucional.  

O Ministério da Educação e Cultura (MEC), por intermédio 

do Conselho Nacional da Educação (CNE), amplia políticas que 

tratam da inclusão das diversas culturas na Base Nacional Comum 

Curricular (2019) dos diversos níveis e modalidades, tal como: 

educação do campo, indígena e quilombolas. Desse modo para que a 

educação alcance a qualidade e a inclusão social dos discentes das 

diversas modalidades e níveis de ensino é preciso maior investimento 

do setor público, para que realmente as escolas possam atender às 

necessidades de aprendizagens dos alunos. Para a qualidade no ensino 

ocorrer faz-se necessário financiamento para melhoria da estrutura 

física e pedagógica, tais como: equipamentos, laboratórios, salas de 

recursos, materiais didáticos, para o melhor atendimento aos 

estudantes. 

Rondônia possui ampla comunidade rural, diante dessa 

realidade buscou atender o direito e acesso à educação por meio da 

modalidade o Ensino Mediado com tecnologia, uma alternativa para 

sanar os desafios das comunidades rurais para o acesso e Ensino 

Médio e técnico profissional. 

Atende as demandas das comunidades nas quais não existem 

profissionais com formação específicas nos diversos componentes 

curriculares para as escolas do Campo, garantindo o direito ao ensino 

com qualidade para continuação dos estudos e ingressar no mercado 

de trabalho. O Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado 

da Educação/SEDUC, implantou o Projeto de Ensino Médio com 

Mediação Tecnológica em 2016. O Projeto tem como base legal à 

LDB nº 9.394 20 de dezembro de 1996, as Resoluções nº 095/2003-

CEE/RO e Conselho Estadual de Educação de Rondônia nº 1.166-

CEE/RO.  
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O Projeto é regulamentado por meio da Portaria nº 680-

GAB/SEDUC, de 08 de março de 2016. Em 2018 atendeu cerca de 

130 (cento e trinta) escolas da rede pública estadual considerada do 

Campo e localidades de difícil acesso ou com demanda reprimida de 

profissional formado na área, nos municípios, distritos e linhas, das 18 

Coordenadorias Regionais de Ensino do Estado de Rondônia. O 

Projeto oferta o ensino Médio concomitante com o Ensino 

Profissionalizante para oportunizar a inserção do jovem no mundo do 

trabalho, continuidade dos estudos e o exercício da cidadania. 

Com o intuito de atender às comunidades com os 

profissionais necessários ao ensino as escolas nas quais houve 

implantação do Projeto Ensino Médio com Mediação Tecnológica, 

foram equipadas com TVs, antena de transmissão de sinal Via Satélite 

e Internet. Os estudantes e professores presenciais receberam um 

notebook para auxílio e estudos das aulas. Nesse processo, há um 

professor presencial em sala com o ensino transmitido pela TV. Os 

professores presenciais recebem o planejamento de cada componente 

curricular para mediar o ensino e a aprendizagem dos alunos. Também 

ocorre interação dos discentes das escolas onde estão com os docentes 

ministrantes de aula no estúdio de TV, via de chat via computador ou 

celular. 

O ensino mediado por tecnologia é fundamentado pelo art. 

5º da Resolução CNE/CEB 2 de 30 de janeiro de 2012, que define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.  O Ensino 

Médio Presencial com Mediação Tecnológica baseia-se na: 

 
Formação integral do estudante; Trabalho e pesquisa como princípios 

educativos e pedagógicos, respectivamente; Educação em direitos 

humanos como princípio nacional norteador; Sustentabilidade 

ambiental como meta universal; Indissociabilidade entre educação e 

prática social, considerando-se a historicidade dos conhecimentos e 

dos sujeitos do processo educativo, bem como entre teoria e prática 

no processo de ensino-aprendizagem; Integração de conhecimentos 

gerais, realizada na perspectiva da interdisciplinaridade e da 

contextualização (BRASIL, 2012, p.2). 

 

Nesta modalidade faz se necessário fomentar o ensino 

interdisciplinar e transversal, vinculando a educação ao contexto 
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social, local, visando à formação para o trabalho, utilização das 

tecnologias e a busca pela melhoria de vida, em especial 

transformação da localidade em que o estudante está inserido.   

 

O ENSINO DA ARTE VISUAL MEDIADO POR 

TECNOLOGIA 

 

O ensino da Arte Visual na escola é de suma importância, 

pois é transversal com as diversas áreas do conhecimento. Entende-se 

que os seres humanos interagem com as várias linguagens da Arte, 

seja a música, a dança, o teatro e as artes plásticas, assim o ensino da 

Arte precisa ter bases teóricas e práticas que estimulem cada vez mais 

a expressão e a criatividade do estudante.  

Zagonel (2012, p. 27), informa que numa sociedade em que 

os meios de comunicação dominam os mercados, a cultura por meio 

da globalização, influenciando e direcionando o gosto das pessoas, em 

que a tecnologia permeia todas as áreas de conhecimento e também 

influenciam nas relações humanas. Nesse contexto, o ensino da Arte 

deverá trilhar um novo caminho, precisa estar alinhada as novas 

tecnologias e meios de informação.  

A esse respeito a autora diz que “a Arte seria uma forma de 

ativar e de estimular as sensações, o potencial criativo e as emoções 

humanas” (ZAGONEL, 2012, p. 27). Assim sendo o professor de Arte 

precisa ter consciência das possibilidades e benefícios que as aulas 

prática e o conhecimento que a arte proporciona as pessoas.  

Moran (2015, p. 15) informa “a educação formal está num 

impasse diante de tantas mudanças na sociedade: como evoluir para 

tornar-se relevante e conseguir que todos aprendam de forma 

competente a conhecer, a construir seus projetos de vida”. A esse 

respeito, as tecnologias somente não bastam para ampliação dos 

conhecimentos, ensinar na era digital é um desafio constante.  

A esse respeito, Almeida & Valente (2012) apud Moran 

(2015, p. 16), apontam que: 

 
Os métodos tradicionais, que privilegiam a transmissão de 

informações pelos professores, faziam sentido quando o acesso à 

informação era difícil. Com a 
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Internet e a divulgação aberta de muitos cursos e materiais, podemos 

aprender em qualquer lugar, a qualquer hora e com muitas pessoas 

diferentes. Isso é complexo, necessário e um pouco assustador, porque 

não temos modelos prévios bem sucedidos para aprender de forma 

flexível numa sociedade altamente conectada.  

 

De acordo com os autores o ensino na atualidade deve seguir 

novos caminhos, o conhecimento mediado por tecnologias, diferente 

da educação tradicional. A educação precisa deslumbrar um projeto de 

vida para que o estudante desenvolva a autonomia social, profissional 

e saiba utilizar as tecnologias.  

No novo cenário educacional com os recursos das 

tecnologias, no qual as informações estão posta a todos, o docente não 

será mais o detentor do conhecimento, na era digital o estudante 

precisa fazer parte da construção de sua aprendizagem, saber ser, saber 

fazer, saber conviver. O currículo e o docente precisam abarcar 

práticas pedagógicas que construam a consciência crítica contra a 

discriminação, exclusão. Para isso o conhecimento ensinado, precisa 

estar interligado ao repertório cultural, social e das necessidades que 

os discentes demostram ter.  

Busca-se em Moran (2000), reflexões que apontam 

necessidades de mudanças na educação e no ensino.  

 
O que a tecnologia traz hoje é integração de todos os espaços e 

tempos. O ensinar e aprender acontece numa interligação simbiótica, 

profunda, constante 

entre o que chamamos mundo físico e mundo digital. Não são dois 

mundos ou 

espaços, mas um espaço estendido, uma sala de aula ampliada, que se 

mescla, hibridiza constantemente. Por isso a educação formal é cada 

vez mais blended, misturada, híbrida, porque não acontece só no 

espaço físico da sala de aula, mas nos múltiplos espaços do cotidiano, 

que incluem os digitais. (MORAN, 2015, p. 16). 

 

O autor discute que na atualidade com os diversos recursos 

tecnológicos que permitem a interação e busca de conhecimento, a 

escola formal e o docente precisam mudar. Essas mudanças dependem 

da nova postura do educador, precisam ser conscientes, intelectuais e 

emocionalmente curiosos, que saibam motivar e dialogar com os 
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estudantes, utilizar das os recursos tecnológicos para melhorar e 

estimular o ensino. 

  A esse respeito, Zagonel (2012, p. 99), aponta que: 

 
A gama de recursos tecnológicos existentes nos dias de hoje é 

sabidamente imensa.  Alguns aparelhos fazem parte do dia a dia das 

pessoas, o que leva as crianças e os adolescentes a dominá-los com 

destreza e rapidez. É o caso da internet e do que ela traz consigo, dos 

telefones celulares com mil possibilidades, dos IPODS, dos aparelhos 

de MP3, dos jogos virtuais, dos gravadores sonoros e de imagem, dos 

DVDs, dos CDs e demais aparelhos de fácil acesso e simples 

manuseio, que tornam cada vez mais acessíveis à população. 

 

Assim, faz-se necessária reflexão sobre como mediar o 

ensino da Arte na escola formal na era digital, em que os 

conhecimentos estão postos de várias formas na internet e os jovens 

precisam ser preparados para selecionar os conhecimentos que sirvam 

para a vida, que permeiam os valores éticos e estéticos, de respeito a 

cultura e a democracia social. 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR DE ARTE NO ENSINO 

MÉDIO COM MEDIAÇÃO TECNOLOGICA: 

PERSPECTIVAS PEDAGÓGICA 

 

Nessa seção, aborda-se como é desenvolvido o ensino da 

Arte no Projeto Ensino Médio com Mediação Tecnológica, bem como 

análise dos relatos de experiência de uma professora que atua no 

módulo de Arte. A discussão ocorre em torno do planejamento, 

ministração das aulas no estúdio de TV e veiculação para as escolas. 

A Secretaria de Estado da Educação de Rondônia e Gerência 

do Centro de Mídia Educacional uniu a transmissão de TV, via satélite 

como ferramenta pedagógica e metodologia presencial com mediação 

tecnológica, modalidade de Ensino garantida na legislação nacional. 

Essa modalidade buscou fomentar o Ensino Médio via satélite e criou 

o Centro de Mídias em 2016, ampliando e diversificando o 

atendimento escolar, utilizando a melhor solução tecnológica 

disponível, em larga escala, no sistema público para Educação Básica. 
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Verifica-se nos documentos que a seguir que as escolas na 

qual houve implantação do Projeto, foram equipadas com TVs, 

equipamentos de antena de transmissão de sinal Digital Interativa e 

Internet. Acerca das disciplinas oferecidas no currículo do Ensino 

Médio com Mediação Tecnológica, com base na Lei nº 3.846/2016 de 

04 de julho de 2016, é ofertado com as seguintes disciplinas conforme 

a BNCC(2019): Linguagens e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, 

Arte, Educação Física e Língua Inglesa), Matemática e suas 

Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, 

Física e Química), Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (História, 

Geografia, Sociologia e Filosofia). Oferta também formação Técnica 

e Profissional, através do Curso de Cooperativismo, bem como os 

componentes curriculares de História e Geografia de Rondônia, e 

ainda a disciplina de Noções Básicas de Agroecologia e Zootecnia – 

NBAZ, com o intuito em fomentar os conhecimentos das comunidades 

rurais. 

A respeito de como ocorre o planejamento das aulas, a 

professora relatou que cada equipe desenvolve o planejamento dos 

conteúdos coletivamente, em seguida, esses materiais: instrumentais 

de planos de aula, atividades de sala, materiais complementares 

(vídeos, textos de Artigo ou livros) e os slides das aulas são 

encaminhados por meio da ferramenta online AVA40 para a equipe de 

correção (SEDUC/GCME, 2019). Após as correções esses materiais, 

são enviados aos coordenadores de polos, via e-mail, os mesmos 

encaminham aos professores presenciais, que mediam as aulas aos 

alunos 41(SEDUC/GCME,2018).  

Observa-se que essa modalidade de ensino não é tarefa fácil, 

faz-se necessário um planejamento com antecipação, que envolve 

                                                           
40 AVA são as iniciais de Ambiente Virtual de Aprendizagem. Por definição, um AVA é um 
sistema (ou software) que proporciona o desenvolvimento e distribuição de conteúdos diversos 
para cursos online e disciplinas semipresenciais para alunos em geral. Disponível em< 
https://www.edools.com/faq/o-que-e-ava/>Acesso em: julho de 2019. 
41 Dados informados pela coordenação pedagógica da Gerência de Centro de Mídia de 
Educação da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC, 2017). 

 

https://www.edools.com/faq/o-que-e-ava/%3eAcesso
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várias situações antes da veiculação das aulas, bem como exige uma 

equipe para organização pedagógica efetiva. 

Santos (2017) discorre que na educação a distância o docente 

assume papel de mediador, na formação humana e profissional em um 

trabalho de interlocução entre discente, docente e conteúdo. Assim, 

esse formato de educação precisa de alguns preceitos que são idênticos 

ao ambiente presencial, tanto para docentes quanto para discentes. A 

autora informa que é preciso ter respeito, ter cordialidade, ter 

seriedade, capacidade de escuta, a organização, o compromisso e a 

ética.  

A forma como ocorre a veiculação das aulas via TV, as 

comunidades do campo, verificou-se na Lei nº 3.846/2016 de 04 de 

julho de 2016, que os professores ministram as aulas ao vivo em 

estúdio de TV, esse serviço é coordenado por uma equipe técnica de 

transmissão e produção de TV, o estúdio fica localizado no IFRO – 

Instituto Federal de Rondônia, Zona Norte em Porto Velho. As aulas 

são transmitidas via sinal de TV, para as escolas em vários municípios 

de Rondônia.  

De acordo com os relatos da professora que ministra aula de 

Arte no Projeto, verifica-se que o ensino com mediação tecnológica 

tem uma estrutura curricular e pedagógica muito própria, os 

professores são desafiados o tempo todo, as práticas pedagógicas são 

mais complexas, pois o professor precisa motivar o estudante para que 

não percam o interesse em aprender.  

Em relação ao ensino da Arte Visual, a professora expressa 

que os docentes são desafiados na prática pedagógica, pois o estudo 

da Arte exige do educando fazer leitura e reflexão das obras em tempo 

real, bem como desenvolver atividades práticas, tais como desenhar, 

expressar sentimentos, dramatizar. Dessa forma, o professor que 

ministra aula nesse formato de educação precisa estimular o estudante, 

para que o ensino seja mais interessante e prazeroso.  

 Em relação à forma como ocorre a interação na sala de aula, 

e como os estudantes sanam as dúvidas dos conteúdos estudados, a 

professora relatou que os estudantes assistem às aulas em uma sala 

equipada com uma TV de até 42 polegadas, possui a presença de um 

professor mediador em sala. O mesmo aplica as atividades de sala, 
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bem como as avaliações que ocorrem a cada 50% (cinquenta por 

cento) do módulo estudado. A organização das disciplinas ocorre por 

módulo sequencial, são ofertados dois módulos concomitantes, bem 

como o curso do cooperativismo em cada ano de ensino, as aulas são 

veiculadas das 13h às 17h durante os duzentos dias letivos. 

A docente informou que a disciplina de Arte possui carga 

horária 32 (trinta e duas horas), o módulo ocorre sequencialmente nos 

1º, 2º e 3º ano do Projeto. As aulas são veiculadas ao vivo, e depois 

ficam disponibilizados no canal online. Assim os alunos podem 

acessar as aulas e assistir novamente, para revisar os conteúdos.  

De acordo com o documento da (SEDUC/GCME, 2019), 

para aplicação do projeto atividade extraclasse são disponibilizadas 

doze horas da carga horária da matriz de Arte e demais componentes 

para que os estudantes realizam essa atividade em cada módulo. A 

atividade extraclasse geralmente é realizada com atividades práticas 

que podem ser um sarau de literatura, uma peça teatral, uma exposição 

de pintura, enfim permite que os estudantes coloquem em prática os 

conhecimentos teóricos. 

De acordo com os dados informados pela professora, observa-

se que o docente deve ser muito mais rigoroso em seu planejamento, 

o discente precisa ser disciplinado minuciosamente, pois exige estudos 

diários.  

A respeito disso, Moran (2015) diz que:  

 
No modelo disciplinar, precisamos “dar menos aulas” e colocar o 

conteúdo fundamental na WEB, elaborar alguns roteiros de aula em 

que os alunos leiam antes os materiais básicos e realizem atividades 

mais ricas em sala de aula com a supervisão dos professores. 

Misturando vídeos e materiais nos ambientes virtuais com atividades 

de aprofundamento nos espaços físicos (salas) ampliamos o conceito 

de sala de aula: Invertemos a lógica tradicional de que o professor 

ensine antes na aula e o aluno tente aplicar depois em casa o que 

aprendeu em aula, para que, primeiro, o aluno caminhe sozinho 

(vídeos, leituras, atividades) e depois em sala de aula desenvolva os 

conhecimentos que ainda precisa no contato com colegas e com a 

orientação do professor ou professores mais experientes. 
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Dessa forma cada vez mais processamos as informações de 

forma multimídia, juntando textos de várias linguagens, e que se 

conectam com outra tela multimídia. O autor informa que atualmente 

diante da rapidez com que enfrentamos situações diferentes e da 

crescente utilização de processos tecnológicos, o aluno precisa ser 

muito mais ativo. 

A respeito do processo das correções das atividades e 

avaliação, a professora relata que em cada componente curricular os 

alunos desenvolvem até cinco atividades de múltipla escolha em sala, 

os exercícios são corrigidos em tempo real via TV e por meio da 

conectividade do chat. Os docentes presenciais se comunicam com os 

docentes ministrantes das aulas no estúdio e informam as dúvidas dos 

alunos. Nesse momento o professor responde as questões ao vivo. 

Verifica-se que os estudantes são desafiados em sua 

aprendizagem, pois aprender Arte por meio de mediação tecnológica, 

não é tarefa fácil. Para Moran (2000), a televisão utiliza uma narrativa 

com várias linguagens superpostas, atraentes, rápidas, porém, traz 

consequências para a capacidade de compreender temas mais 

abstratos. Por esse motivo, os professores são convidados a cada vez 

mais refletir sobre suas práticas e como podem materializar os 

conhecimentos ensinados por meio de transmissão de TV. O ensino 

veiculado por TV exige do aluno concentração mais aguçada e 

percepções bem apuradas, não podem perder o foco na aula veiculada.  

A esse respeito, o autor aponta o perfil docente: 

 
Aprender é passar da incerteza a uma certeza provisória, que dará 

lugar as novas descobertas e as novas sínteses. Os grandes educadores 

atraem não só pelas suas ideias, mas pelo contato pessoal. Dentro e 

fora da aula chamam a atenção. Há sempre algo surpreendente, 

diferente no que dizem, nas relações que estabelecem, na sua forma 

de olhar, na forma de comunicar-se, de agir. São um poço inesgotável 

de descobertas (MORAN, 2000, p. 17). 

 

Assim, as mudanças na educação dependem, não somente de 

educadores com este perfil, mas também de gestores e coordenadores 

que atendam todos os níveis do processo educativo. 
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Santos (20017) informa que nessa modalidade de ensino é 

preciso ser um profissional altamente qualificado em determinada 

assunto, ter conhecimento teórico e experiência, contribuir para o 

ensino teórico e prático.  A autora acrescenta que isso é muito 

importante para a qualidade do ensino seja em EaD ou na modalidade 

presencial, porém os desafios que surge nessa modalidade de ensino, 

exige do docente, flexibilidade para aprender o novo e implica 

mudanças na forma tradicional de ensinar. 

Essa dinâmica, nos leva à reflexão de que a educação híbrida 

com mediação tecnológica, precisa buscar alternativas formativas as 

necessidades reais dos discentes, respeitar à diversidade cultural 

presente nessas comunidades. A formação continuada dos professores 

deverá ter ênfase na pesquisa, como agente e o espaço escolar como o 

campo. Assim será possível sanar as dificuldades de todos os 

envolvidos em relação as demandas necessárias, as dificuldades nesse 

processo de ensino. 

Compreende-se que no Ensino Médio com Mediação 

Tecnológica faz-se necessário alinhamento entre os gestores, 

coordenadores, empreender formação continuada dos profissionais 

envolvidos, manutenção de equipamentos, recursos pedagógicos e 

humanos para que o ensino constitua cada vez mais com qualidade e 

acesso as comunidades atendidas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este estudo refletiu sobre as novas possibilidades do ensino de 

Arte com mediação tecnológica na educação Básica do campo, ou 

seja, presencial por meio de sinal de TV na sala de aula. A realidade 

vivenciada na Amazônia rondoniense, com o formato do Ensino 

Médio com Mediação Tecnológica precisa passar por replanejamento, 

um olhar as peculiaridades em algumas localidades. Com base nos 

resultados, verifica-se a necessidade de acompanhamento pedagógico 

constante do docente ministrante de aula no estúdio de TV, bem como 

do docente presencial que acompanham os estudantes, para que 

possam sanar os desafios do ensino.  
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Com base nos relatos da professora de Arte, verifica-se que o 

Ensino Médio com Mediação Tecnológica vem sanando os desafios, 

porém precisa refletir sobre esse formato de ensino e de aprendizado 

por meio da tecnologia digital com estudantes que vivem em locais 

remotos como no campo e difícil acesso.  

Esse formato de educação exige dos docente de Arte e 

discentes dedicação maior e domínio no uso das tecnologias, bem 

como aprofundamento teórico e ação prática para que estes possam 

apropriar-se dos conhecimentos necessários a cultura e à formação 

profissional. O ensino Arte deve ser de maneira competente, a seleção 

de conteúdos importantes que, de fato, promovam uma aprendizagem 

que seja significativa, interdisciplinar e transversal ao campo 

profissional e ao exercício da cidadania. 
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Capítulo 11 

A INSENSIBILIDADE HUMANA E A SUBJETIVAÇÃO 

NARCISISTA NOS CONTOS HISTÓRIA DE AMOR 17, DE 

DANIEL PELLIZZARI, E UMA VELA PARA DARIO, DE 

DALTON TREVISAN 

 

Jaíne Beatriz de Almeida Tavares 

Luan Paredes Almeida Alves 

 

INTRODUÇÃO 

A sociedade atual: consumo excessivo e afirmação do narcisismo 

 

A sociedade contemporânea é permeada por elementos 

capitalistas, ratificando a base econômica instaurada em sua estrutura. 

Marx realizou a análise do modo de produção capitalista, ainda nos 

primórdios da modernidade, e orientou suas investigações dando-lhe 

valor de prognóstico. Ao reformular as principais relações da 

produção capitalista e retratá-las, de certo modo, preliminou 

concepções que fazem parte da atualidade. Segundo Walter Benjamin 

(2012), em suma, Marx determinou que o sistema capitalista, além de 

uma exploração contínua e excessiva sobre o proletariado também 

reproduziria estados de supressão. Objetivando que a superestrutura 

desenvolvesse mais gradualmente que a base econômica, as 

transformações sucedidas nas conjunturas de produção necessitaram 

de um período longo para ponderar-se em todos os âmbitos da cultura. 

Em relação à época em que Marx teoriza, a sociedade atual 

apresenta continuidades e mudanças. O traço que continua em nível 

potencializado é o capitalismo. No entanto, a sociedade atual é 

composta não mais de divisões entre proletariado e burguesia, mas a 

grande massa de hoje é formada por consumidores excessivos. Além 

disso, a tecnologia hoje está presente e ao alcance da massa 

consumidora influenciando suas relações. Os consumidores, muitas 

vezes, permanecem inertes e alienados em si mesmos, ou seja, 

valoriza-se o visual e daí emergem relações rasas e individualistas, o 

tateável e o sentir se tornam menosprezados e insignificantes. 

Concomitantemente, o âmbito social é permeado por uma tendência à 
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irreflexão em que o tempo é acelerado por uma necessidade de que 

tudo seja feito de modo ágil, incluindo-se as relações sociais e os atos 

humanos.   

A humanidade é escrava do horário estabelecido, tudo deve 

ser realizado com rapidez e agilidade, não há tempo para reflexões ou 

empatias. Essa pressa advém de um sistema capitalista que constitui 

um consumo excessivo, uma era de império da tecnologia e de 

valorização do material que contribui para a constituição da 

subjetivação narcisista, por intermédio do poder estabelecido pelo 

consumo da cultura de massa. Assim, a sociedade evolui priorizando 

o materialismo, em que o necessário se torna “o ter e não o ser”. Ou 

seja: 

 
De acordo com a concepção materialista, fundamentada por Marx e 

Friedrich Engels, as mudanças sociais que se passam no decorrer da 

história de uma sociedade não são determinadas por ideias ou valores. 

Na verdade, essas mudanças são influenciadas pela realidade material, 

isto é, a situação econômica dos atores da sociedade em questão. 

No materialismo histórico, as respostas para os fenômenos sociais 

estão inseridas nos meios materiais dos sujeitos. Isso quer dizer que 

diferentes situações materiais, o que em uma sociedade capitalista 

traduz-se em situação econômica, moldam diferentes sujeitos. Essa 

diferença seria, para Marx, vetor de conflitos entre grupos de 

indivíduos submetidos a realidades materiais diferentes 

(RODRIGUES, 2018, p. 01). 

 

Nessa esteira, os seres passam a ser moldados e organizados 

pela pressa e pelo desenvolvimento do trabalho e consumo, que 

sujeitam e reprimem o corpo dos indivíduos, delineando uma divisória 

entre o psíquico e o físico. Com todos os processos de industrialização 

e tecnologia presentes em nossa sociedade, o indivíduo torna-se ainda 

mais submerso num meio técnico e mecanizado. Segundo Caniato e 

Nascimento (2010), o período histórico das duas últimas décadas do 

século XIX até a Segunda Guerra Mundial fora marcado por um 

aumento vertiginoso da produção industrial. Deste modo, o avanço 

tecnológico permitiu que as indústrias produzissem em demasia de 

modo rápido. De acordo com Giddens, esses critérios resultam: 

 
Na maior parte das culturas pré-modernas, mesmo nas grandes 
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civilizações, os seres humanos se viam em continuidade com a 

natureza. Suas vidas estavam atadas aos movimentos e disposições da 

natureza [...]. A indústria moderna, modelada pela ciência com a 

tecnologia, transforma o mundo da natureza de maneiras 

inimagináveis (GIDDENS, 1966, p. 66).  

 

Inserido nesse quadro de transformações, em que a produção 

e o consumo excessivos passam a ser os parâmetros, o ser humano tem 

se tornado cada vez mais submerso ao universo do trabalho. O lema 

predominante é trabalhar para sobreviver. A regra que alimenta esse 

mercado de consumo e de produção em excesso é a alta perecibilidade 

dos produtos.  Os objetos nesses tempos têm prazo de validade curto, 

a chamada obsolescência programada, que garante o girar contínuo da 

máquina de produção e de consumo.  

Assim sendo, nesse universo, há cada vez menos espaço para 

as relações coletivas e presenciais. Uma das consequências dessa 

lógica, obviamente, será o afastamento cada vez maior do homem em 

relação à natureza e aos outros seres, isto é, mergulhando a fundo no 

trabalho, os humanos têm tempo reduzido para o desenvolvimento de 

relações duradouras e as habilidades de sentir e ser empático com os 

outros inclinam-se a liquefação. De acordo com Bauman:  

 
Em nosso mundo de furiosa “individualização”, os relacionamentos 

são bênçãos ambíguas. Oscilam entre o sonho e o pesadelo, e não há 

como determinar quando um se transforma no outro. Na maior parte 

do tempo, esses dois avatares coabitam embora em diferentes níveis 

de consciência. No líquido cenário da vida moderna, os 

relacionamentos talvez sejam os representantes mais comuns, agudos, 

perturbadores e profundamente sentidos da ambivalência. E, por isso, 

podemos garantir, que se encontram tão firmemente no cerne das 

atenções dos modernos e líquidos indivíduos-por decreto, e no topo 

de sua agenda existencial (BAUMAN, 2004, p. 06). 

 

Percebe-se que há uma dualidade, como define Bauman, nas 

relações, em que essas são marcadas pela liquefação dos sentimentos 

subjetivos no humano. O indivíduo está absorto em si mesmo, 

preocupado com aquilo que mais lhe satisfaz e agrada. Em sua 

complexidade, pouco abstrai e pouco sente. As relações sociais se 

tornam, assim, insatisfatórias por serem líquidas e mutáveis. Em 
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contrapartida, diante de tais frustrações, procura-se satisfação no 

consumo excessivo de bens materiais e também ocorre alienação 

resultada por intermédio da tecnologia, propulsora do aprazimento 

vertiginoso e descartável.  A prática é postar, em status de redes 

sociais, o look que segue a última tendência da moda, a visita ao 

restaurante, o carro novo, a presença na festa do ano tão esperada. 

Como indica Birman, o espetáculo tornou-se a regra dos laços sociais. 

Para o autor: 
 

A sociedade pós-moderna pode ser caracterizada, em contrapartida, 

tanto pelo conceito de cultura do narcisismo, segundo a leitura aguda 

do norte-americano Lasch, quanto pela categoria de sociedade do 

espetáculo, de acordo com a interpretação do francês Debord. Para 

esse, a exigência do espetáculo é o catalisador dos laços sociais, 

sendo, pois, a mise-em-scène a reguladora fundamental do espaço 

social. Para Lasch, o mundo estaria centrado no eu da individualidade, 

sendo essa sempre autorreferente. Assim, o sujeito busca sempre a 

estetização de si mesmo, transformada na finalidade crucial de sua 

existência (BIRMAN, 2011, p. 91). 

 

Os laços humanos tecidos na sociedade do espetáculo têm 

duração e êxito muito breves pedindo a repetição da prática e 

colocando o ser em uma pressão constante por falar de si, o que 

implica centrar-se mais e descuidar do outro. O que pende à liquefação 

são a relação entre os homens e a reflexão sobre as próprias práticas e 

sentimentos. 

Caniato e Nascimento (2010) ressaltam que a fase III do 

capitalismo de consumo determina a transição do consumo centrado 

no âmbito familiar para o consumo centrado no indivíduo. Diante 

disso, o trabalho e o consumo excessivos tornam-se prioridades para 

o indivíduo, gerando essa busca do prazer individualista. Percebe-se 

que é por meio de um capitalismo de consumo intensificado e 

vertiginoso, de uma produção demasiada, em que os produtos 

precisam ser substituídos, que os indivíduos são induzidos a 

consumirem para satisfazerem suas necessidades.  No entanto, logo 

descartam os mesmos produtos como consequências de suas 

insatisfações. Nesse sentido, a nova regra da realização estabelece a 

busca de uma completude fadada a extinguir-se tão logo se consiga o 
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objeto, de forma que a insatisfação constante passa a ser o termômetro 

que faz a roda do sistema girar e que rege a vida do ser.  

Partindo dessa premissa, é possível perceber que a sociedade 

atual prioriza a valorização do material e a tecnologia é utilizada como 

meio de comunicação para a exposição de um status de felicidade que, 

muitas vezes, é artificial e o aprimoramento de relacionamentos 

virtuais que podem ser feitos e desfeitos com apenas um clique. A 

pressa dá o tom aos relacionamentos e, com celeridade, suprime-se o 

tempo para reflexões ou para visualizar o outro com empatia. Pode-se 

afirmar que, em razão disso, as relações se tornam líquidas, os 

sentimentos são irrelevantes.  

Há um afastamento do ser em relação aos outros, em que este 

é estimulado a desaprender a amar, porque suas supostas conexões são 

rápidas e vulneráveis. Outro fator existente é que uma sociedade ao 

ser instaurada e institucionalizada por esses princípios revela o 

autocentramento do ser e a afirmação de sua subjetividade narcisista, 

este se constitui em sua individualidade, no entanto, é fragmentado em 

seus sentimentos e nas suas relações, podendo incorrer mais 

facilmente em atitudes egoístas, frias, individualistas e narcisistas, 

como se verá na análise dos contos a seguir.  

 

A PRECARIZAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA EM 

HISTÓRIA DE AMOR 17 E UMA VELA PARA DARIO: 

RESQUÍCIOS DE UMA SUBJETIVAÇÃO NARCISISTA 

  

O contexto histórico da humanidade é marcado por atos 

violentos causados pelo próprio ser humano, que age, muitas vezes, 

contrariamente aos demais. Exemplos desse fato foram os conflitos de 

poder, a expansão de impérios e as invasões europeias à América. Na 

diegese dos contos História de Amor 17 e Uma Vela para Dario 

também vemos a representação de conflitos, mas entre personagens 

em que uns sobrepõem-se aos outros violentamente. No conto História 

de Amor número 17, de Daniel Pellizzari, um narrador em terceira 

pessoa relata que um protagonista sem nome entra em seu carro, vai à 

rua e compra um bebê de uma pedinte que não oferece nenhuma 

resistência. Chegando a sua casa, ele começa a preparar o jantar para 
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a mulher que está de aniversário, fato do qual nos inteiramos somente 

no final do relato, quando o narrador afirma que o protagonista recebe 

a mulher dizendo: “feliz aniversário querida, e sorriu” (PELLIZZARI, 

2004, p. 22). 

No conto, já choca o fato de o protagonista comprar uma 

criança para servir, como carne, no jantar de aniversário que prepara 

para a esposa. Sem dúvida, a ação em torno da qual gira a narração, a 

compra da criança para servir de jantar, revela a frieza humana, a falta 

de afabilidade, consideração ao outro e a tentativa de agradar aquele 

ser que interessa ao protagonista: a sua esposa. No entanto, o que mais 

choca, impressiona e revela a frieza, é a desconsideração humana na 

forma como o narrador conta a história. Longe de narrar de forma 

onisciente, informando sobre o que pensa ou sobre o que sente o 

protagonista, o narrador do conto de Pellizzari foca unicamente na 

sequência de ações, relatando-as de forma muito concisa como 

podemos observar no início do conto, quando é narrada a compra do 

bebê: “abriu a carteira, tirou duas notas e disse eu compro. A mulher 

pegou o dinheiro e entregou o bebê. Ele o acomodou no colo de modo 

que ainda pudesse dirigir e voltou para casa” (PELLIZZARI, 2001, p. 

21).  

Diferentemente do narrador clássico, o narrador do conto de 

Pellizzari não se mostra sábio, conhecedor da vida dos personagens. 

Segundo Walter Benjamin (2012), o narrador clássico:  

 
Figura entre os mestres e os sábios. [...] sabe dar conselhos: não para 

alguns casos, como o provérbio, mas para muitos casos, como o sábio. 

Pois pode recorrer ao acervo de toda uma vida (uma vida que não 

inclui apenas a própria experiência, mas em grande parte a experiência 

alheia. O narrador assimila à sua substância mais íntima aquilo que 

sabe por ouvir dizer). Seu dom é poder contar sua vida; sua dignidade 

é contá-la inteira. O narrador é o homem que poderia deixar a luz 

tênue de sua narração consumir completamente a mecha de sua vida 

(BENJAMIN, 2012, p. 221). 

 

No conto de Pellizzari, não temos um narrador em primeira 

pessoa. Ele pouco conhece dos outros, por isso, ao narrar as ações dos 

personagens, descreve unicamente os fatos, não explora a mente, os 

sentimentos das personagens, indicando que elas, talvez, não possuam 
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mais tanto sentimento. Assim, elas brotam no conto como seres frios, 

despidos de sentimentos, de afeto, de afabilidade. O dinheiro, 

representado por notas, adquire, no conto, mais valor que a vida da 

criança. 

A ausência ou morte da consideração pelo outro vai sendo 

representada no conto de forma aguda à medida que o narrador vai 

elencando as ações praticadas pelo protagonista após comprar o bebê. 

Ao chegar em casa, relata o narrador, o protagonista: 

 
Deu um banho na criança para tirar a sujeira da rua. Esfregou bem cada 

dobrinha, sem usar sabonete. Seguiu para a cozinha e o colocou sobre a 

mesa. Pegou na gaveta o martelo de bater carne e deu um só golpe entre os 

olhos. O crânio ainda macio se esfacelou e um pouco dos miolos se 

espalhou pela mesa. O que ainda sobrava retirou com uma colher e 

colocou em uma vasilha. Pegou a faca e abriu a barriga. Tirou as tripas 

tendo o cuidado de reservar o fígado, e o resto guardou para os 

cachorros. 

Foi até a churrasqueira e preparou o fogo. Voltou, salgou a carne e a enfiou 

inteira no espeto duplo. Nos que sobraram espetou também cebolas e 

alguns tomates. Colocou tudo para assar e voltou à cozinha para preparar 

a sobremesa. Pegou a vasilha com os miolos e colocou no liquidificador. 

Misturou com o pó de gelatina instantânea, colocou em uma panela e 

depois de pronto deixou na geladeira para ficar firme (PELLIZZARI, 

2004, p. 79). 

 

Como se fosse a carne de qualquer bicho, o protagonista 

escova a criança ainda vida. Para quê? Para abatê-la como se faz com 

qualquer animal. A ausência de qualquer sentimento, resultando de o 

foco da narração fixar-se unicamente nas ações, vão revelando a falta 

de sensibilidade do protagonista para com o humano. Se não se narram 

sentimentos, é porque eles não existem para serem narrados.  

São automáticas as atitudes do protagonista, elas transcorrem 

como se fossem realizadas com um animal. O foco no protagonista 

está, portanto, não no respeito ao humano, mas na produção de um 

espetáculo, de uma festa: o jantar para impressionar a esposa na festa 

de aniversário. O que fica sugerido pelo conto é que para chamar a 

atenção, o protagonista é capaz de realizar o inominável, cruzar 

qualquer limite, dando a entender que quanto ao espetáculo, a vontade 

de surpreender, de impressionar a si mesmo ou a quem é de interesse 
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próprio (práticas narcísicas) vêm em primeiro lugar, o valor à vida do 

outro se esfuma.  

Sem piedade, seguindo um ritual, o protagonista faz farofa 

com o fígado da criança e espeta o corpo inteiro (enfiou inteira no 

espeto duplo). O que fica sugerido no conto é que qualquer criatura 

que observasse o churrasco dar-se-ia conta, pelo formato, de que se 

trataria de um assado feito com uma criança. A partir da sugestão, é 

possível pensar que a mulher quando chegasse em casa perceberia a 

façanha do marido. Mas o que acontece não é isso. Após assar a carne, 

o protagonista: 

 
Abriu o vinho, colocou a carne na travessa e depois na mesa, acendeu as 

velas, sentou na poltrona da sala e ficou no escuro esperando ela chegar. 

No horário de sempre a porta se abriu e ela entrou segurando o guarda-

chuva. Ele a pegou pela mão e a levou até a sala de jantar. Ele disse 

Feliz aniversário querida, e sorriu. Ela olhou para a mesa posta, 

balançou a cabeça, resmungou Porra você é mesmo grosso onde já se viu 

churrasco à luz de velas e com talheres de prata seu imbecil, esfregou as 

mãos e saiu direto para a cama do quarto (PELLIZZARI, 2004. p. 22). 

 

Conforme se visualiza no fragmento, o que impressiona, no 

final, é a insensibilidade da mulher. Ela olha para a mesa, deveria ver 

a carne assada no formato de criança, pois o marido a espetara inteira. 

No entanto o que vê é o que lhe interessa. Sua atenção dirige-se aos 

talheres de prata, para à composição da mesa e ao formato do jantar 

armado que, não lhe parecem requintados como indica o período 

oracional: “[...] balançou a cabeça, resmungou Porra você é mesmo 

grosso onde já se viu churrasco a luz de velas e com talheres de prata 

seu imbecil, esfregou as mãos e saiu direto para a cama do quarto” 

(PELLIZZARI, 2004, p. 22).  

Salta aos olhos, assim, o fato de que quando se valorizam mais 

os objetos (talheres de prata), a etiqueta e o espetáculo, como 

demonstram tanto o personagem masculino como feminino do conto, 

a consideração ao humano, a afabilidade não encontra espaço. O que 

se vê no personagem feminino é um comportamento narcísico, 

centrado em si, em seus valores e em seus interesses, pois como o 

marido não consegue compor uma cena que a agrade, a esposa 

abandona o jantar, sem ao menos perceber, que o prato principal era 
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um assado de bebê. Essa é outra grande crítica realizada pelo conto: 

quando nos centramos e nos guiamos muito pelos valores e interesses, 

como faz o personagem feminino, corre-se o risco de não perceber 

nem considerar o outro. É isso que a esposa do protagonista do conto 

faz: guiando-se pelos seus valores extremamente materialistas, 

enxerga o que está fora da etiqueta, não o esforço do marido e muito 

menos a presença de uma criança assada.  

O que temos representado de forma hiperbolizada no conto é 

a morte da sensibilidade atrelada a um narcisismo extremo. O conto 

indica, então, que relações tecidas por seres humanos narcísicos 

podem resultar no esfriamento da sensibilidade e na desumanização 

dos indivíduos. Assim, o conto, nos leva a pensar sobre as possíveis 

ações humanas em uma sociedade como a que estamos inseridos, essa 

sociedade em que, segundo Bauman, a preocupação com o outro tende 

a desaparecer, pois o que nela se pode afirmar é “a preocupação 

consigo mesmo” (BAUMAN, 2009, p. 28).  

No conto uma vela para Dario, faz-se muito visível, também, 

a insensibilidade humana. No enredo, Dario tem um mal súbito em um 

ambiente citadino. Logo que ele cai, várias pessoas aglomeram-se ao 

seu redor na intenção, aparentemente, de ajudá-lo, mas, quando 

percebem que chamar um táxi para levá-lo ao hospital custará 

dinheiro, começa a ocorrer um processo de desistência, de abandono. 

É como se a ajuda pudesse ocorrer até que não implique gastos. É 

como se o dinheiro fosse o propulsor da morte da consideração pelo 

outro e, consequentemente, de atos egoístas. No seguinte fragmento, é 

notável tal fato. Os atos de boa ação para com Dario terminam em 

furto e em abandono, como relata o narrador:  

 
A velhinha de cabeça grisalha grita que ele está morrendo. Um grupo 

o arrasta para o táxi da esquina. Já no carro a metade do corpo, protesta 

o motorista: quem pagará a corrida? Concordam em chamar a 

ambulância. Dario conduzido de volta e recostado à parede ― não tem 

os sapatos nem o alfinete de pérola na gravata. Alguém informa da 

farmácia na outra rua. Não carregam Dario além da esquina; a 

farmácia no fim do quarteirão e, além do mais, era muito pesado. É 

largado na porta de uma peixaria. Enxame de moscas lhe cobrem o 

rosto, sem que faça um gesto para espantá-las (TREVISAN, 1991, p. 

25-26).  
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 No fragmento, os personagens parecem agir com certa frieza 

e de modo narcísico. Pensam apenas em si mesmos, não refletem se 

seus comportamentos e atitudes prejudicam o outro, ou seja, Dario, o 

de saúde comprometida. Eles, os personagens, estão absortos em suas 

subjetividades e agindo, como o taxista, em prol do dinheiro. Fazem 

isso pensando na satisfação que lhes gerará benefício próprio, não 

conseguem ser empáticos e se sensibilizar com os demais. Quando o 

outro, Dario, demanda um esforço para ser socorrido, precisa que o 

carreguem e que paguem um taxi, os personagens o largam, o 

abandonam na calçada. O verbo largar, mais usado para expressar o 

desapego em relação a alguma coisa de pouco valor, expressa a falta 

de consideração dos personagens pela vida e pelo indivíduo Dario.   

Essa falta de sensibilidade vem à luz, também, no momento 

em que largam Dario, porque a farmácia estava a uma quadra e ele era 

pesado. Além disso, o narrador nos descreve, que, quando Dario é 

tirado do carro, já não tinha objetos de valor em sua posse (o alfinete 

de pérolas da gravata e os sapatos). Contudo, a cena relatada indica 

que, mesmo diante da agonia do outro, a atenção das personagens 

centra-se nos objetos de valor. Os objetos materiais sobrepõem-se à 

vida e, consequentemente, ela perde o valor e o ser humano a 

dignidade. Essa desumanização também é demonstrada no excerto 

final da narrativa: 

 
A última boca repete – Ele morreu, ele morreu. A gente começou a se 

dispersar. Dario levou duas horas para morrer, ninguém acreditou que 

estivesse no fim. Agora, aos que alcançam vê-lo, tinha todo ar de um 

defunto. Um senhor piedoso despiu o paletó de Dario para lhe 

sustentar a cabeça. Cruzou as suas mãos no peito. Não pôde fechar os 

olhos nem a boca, onde a espuma tinha desaparecido. Apenas alguns 

moradores com almofadas para descansar os cotovelos. Um menino 

de cor e descalço veio com uma vela, que acendeu ao lado do cadáver. 

Parecia morto há muitos anos, quase o retrato de um morto desbotado 

pela chuva. Fecharam-se uma a uma as janelas e, três horas depois, lá 

estava Dario à espera do rabecão. A cabeça agora na pedra, sem o 

paletó, e o dedo sem a aliança. A vela tinha queimado até a metade e 

apagou-se às primeiras gotas da chuva, que voltava a cair 

(TREVISAN, 1964, p. 26). 
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Como se vê no fragmento, é um menino de cor e carente que 

leva a vela e acende ao lado de Dario num gesto de solidariedade. Um 

velho também pratica uma ação movido por sentimentos. Retira o 

paletó de Dario e encosta a cabeça do defunto. São um velho e um 

menino: dois seres cuja idade isenta-os da lógica do mundo. O menino, 

por inocência, o velho, por, talvez, entender, por deter a sabedoria 

oriunda da idade, que a ação por interesse material não redime, nem 

consola a vida de ninguém. O menino, ao aparecer descalço, atestando 

pobreza, funciona como um indicativo de que a solidariedade é 

possível quando o material não é o centro da vida humana. 

Nesse ínterim, é possível analisar algumas semelhanças em 

entre o conto de Pellizzari e o conto Uma Vela para Dario. O relato 

do narrador centra-se predominantemente nas ações, não ocorrendo 

exposição de sentimentos e de pensamentos dos personagens, 

caracterizando os personagens como seres vazios, duros, egoístas e 

insensíveis. A relação entre os personagens aponta para as relações 

humanas da época em que vivemos. Segundo Bauman (2009), o que 

caracteriza nossa época é uma economia fundada na ideia de que o 

indivíduo, o eu, é merecedor de maior felicidade. Desde essa lógica, a 

doação ao outro torna-se insustentável, figura como um deixar de fazer 

algo para si. Esmorece, assim, em nossa sociedade: 

 
O prazer de fazer uma diferença que não interessa apenas a você. De 

causar um impacto e de deixar sua marca. De sentir-se necessário – e 

insubstituível: um sentimento profundamente prazeroso [...] e 

totalmente inconcebível na solidão da preocupação consigo mesmo e 

quando a atenção se concentra estritamente na autocriação, na 

autoafirmação e no autofortalecimento (BAUMAN, 2009, p. 28). 

 

O egoísmo passa, então, a ser o ingrediente principal de nossa 

sociedade. Ele produz prazeres próprios, mas, como mostra o conto 

Uma vela para Dario, tem um lado muito negro: o desafio da solidão, 

a elevação do desamparo, esse registrado por Dario na hora da morte. 

Ele tem muita gente a sua volta, está em uma cidade, com muitas 

pessoas ao entorno, mas fica sozinho, jogado feito animal e rodeado 

por um enxame de moscas.  
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 Nessa esteira, entende-se que o conto de Dalton Trevisan 

relata experiências bem suscetíveis em nossa sociedade atual, pois 

como afirma Bauman, com as relações líquidas:  

 
 É possível buscar “relacionamentos de bolso” do tipo de que se “pode 

dispor quando necessário” e depois tornar a guardar. Ou que os 

relacionamentos são como a vitamina C: em altas doses, provocam 

náuseas e podem prejudicar a saúde. Tal como no caso desse remédio, 

é preciso diluir as relações para que se possa consumi-las. Ou que os 

CSSs — casais semi-separados merecem louvor como 

“revolucionários do relacionamento que romperam a bolha sufocante 

dos casais”. Ou ainda que as relações, da mesma forma que os 

automóveis, devem passar por revisões regulares para termos certeza 

de que continuarão funcionando bem. No todo, o que aprendem é que 

o compromisso, e em particular o compromisso a longo prazo, é a 

maior armadilha a ser evitada no esforço por “relacionar-se”. 

(BAUMAN, 2004, p. 07) 

 

Mas diluir as relações, torná-las rápidas e rasas, em prol do 

interesse próprio, como mostra o conto, produz desvalorização da 

vida, solidão e desamparo. De modo, que as ações egoístas causadas 

por essas formas de relacionamentos, afetam a integridade e a vida do 

outro. Essas relações, configuradas aqui pelo filtro literário, mostram-

nos a força dessa desintegração tão premente na contemporaneidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após analisar os contos, é possível concluir que a ausência de 

sensibilidade, o narcisismo, o culto ao material e o interesse próprio 

dominam os personagens tanto da narrativa de Pellizzari como da de 

Trevisan. Ambos os contos hiperbolizam o que podem fazer 

sensibilidades marcadas pelo excesso de egoísmo, de narcisismo e 

pela elevada valorização do material. Podem desenvolver a habilidade 

de destruir o outro, de abandoná-lo na sarjeta sem piedade (no caso do 

conto de Dalton Trevisan) ou de carneá-lo feito bicho, como ocorre no 

conto de Pellizzari. 

A linguagem dura, seca, dos contos e seus impressionantes 

desfechos fazem com que essas narrativas incomodem o leitor e 

chamem-no a visualizar ou a refletir sobre o que é capaz de fazer um 
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homem que incorpora de forma muito firme valores como os da 

sociedade em que vivemos, essa sociedade, em que as relações 

humanas são marcadas pelo distanciamento, em que o dinheiro é o 

Deus maior e em que a satisfação de si mesmo, é, segundo Bauman 

(2004) e Caniato (2010), a regra estabelecida. 

Nos contos, a predação é representada como se o outro fosse a 

presa que deve ser usurpada. No primeiro conto, a predação é tratada 

de forma animalesca, pois o personagem compra e mata uma criança 

para um jantar. Pressupõe-se, então, que a carne desse bebê seria 

ingerida. No segundo, as pessoas furtam um senhor morto em 

benefício próprio, sem expressar qualquer constrangimento ou 

piedade. O falecido é tratado como um objeto. Ele é furtado, atacado 

e pisoteado pelas pessoas que estão a sua volta, assim como os animais 

que são predados e atacados por espécies distintas das deles. 

Conclui-se, assim, que, nos contos, a subjetivação narcisista de 

fato encontra-se incrustrada nos personagens e é representada como 

causante do esfacelamento do respeito à humanidade tão necessário à 

produção de valores sociais capazes de colocar a dignidade humana 

como fator indispensável à valorização da vida e do outro, como fator 

responsável para impedir o retorno da barbárie e da crueldade a ela 

atrelada. 
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Capítulo 12 
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POR MEIO DA PERCEPÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO 

LAJE VELHO GUAJARÁ-MIRIM/RO 

 

Luciana Oliveira Monteiro 

Josimeire Santos da Mata 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
Vive-se na geração em que às pessoas pensam que será a 

última, falta de comprometimento com as gerações seguintes, aonde 

se contaminam os próprios ambientes, seja ele domiciliar, trabalho, 

lazer. A sociedade juntamente com o poder público exerce essa 

responsabilidade de defesa do patrimônio ambiental. Sabe-se que os 

povos indígenas tem embasamento legal para explorar suas terras da 

forma sustentável, mas, a grande preocupação dessa comunidade é a 

invasão dos fazendeiros, madeireiros, griladores de terras que tentam 

de toda forma explorar espaços pelos índios ocupados. O Objeto de 

pesquisa está focado na perspectiva da educação ambiental praticada 

na comunidade indígena do Laje Velho de Guajará-Mirim/RO, com a 

problemática pautada em duas questões: a) quais os movimentos 

sócios ambientais para a preservação Ambiental-Política-Histórica 

desse espaço que se localiza a comunidade indígena? b) Como se 

devolve o trabalho de educação ambiental e política nesta localidade? 

Pretende-se, portanto, fazer a análise da educação ambiental praticada 

na comunidade indígena do Laje Velho de Guajará-Mirim/ RO, com 

o intuito de esclarecer às práticas não muito convencionais para o 

ambiente indígenas e enfatizar às boas práticas já existentes. 

Estruturam-se nessa investigação as indagações relativas ao 

fenômeno/problema, no qual permite ao pesquisador estabelece o 

caminho ou mesmo os caminhos para condução real da elucidação dos 

fatos e suas reflexões complementares. Assim, as etapas deverão ser 

alcançadas, os instrumentos e quais estratégias serão abordados nos 

procedimentos da pesquisa. Prioritariamente é relacionar como se 

configura o processo de Educação Ambiental no momento histórico-
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político na Terra Indígena do Laje Velho de Guajará-Mirim; 

discriminar às políticas públicas pertinentes como princípios 

norteadores no trato das questões ambientais; Identificar a abordagem 

sócio ambiental na comunidade indígena do Laje Velho; e, escrever a 

retrospectivas históricas do Povo Indígena do Laje Velho para melhor 

compreensão dos princípios norteadores com os pressupostos da 

Educação Ambiental. 

A temática ambiental aparece hoje como temas de maior 

relevância deste início de século, incorporada ás preocupações gerais 

da sociedade, com grandes evidenciam no crescimento econômico, e 

qualidade de vida as futuras gerações e, sobretudo, a sobrevivência da 

espécie humana, não pode ser pensado sem perspectiva de meio 

ambiente equilibrado. 

A necessidade de inserir a educação ambiental reflexiva, sócio 

ambiental e política na Comunidade Indígena do Laje Velho, permitirá 

que o desenvolvimento de ações que tornarão os índios conscientes de 

atitudes em favor da preservação ambiental. Incentivando assim a 

busca por seus direitos éticos-políticos-históricos que há seis décadas 

a região sofre passivamente com a crescente pressão da degradação 

ambiental. 

 

METODOLOGIA 

 
Em linhas gerais, visando entender como se dá o 

Desenvolvimento Ambiental ocorre nessa comunidade, com a base 

teórico/metodológica para condução da pesquisa pretendida e 

elaboração se delineará pelos preâmbulos da dialética (como método 

de abordagem). Além da disciplina que estuda métodos, metodologia 

é o modo de conduzir a pesquisa. 

Pode ser vista como conhecimento geral e habilidade que são 

necessárias ao pesquisador param se orientar no processo de análise, 

tomar decisões oportunas, selecionar conceitos, hipóteses e dados 

adequados. Alerta que a condução da pesquisa deve ser compatível 

com o uso das técnicas operacionais, método e epistemologia, 

(THIOLLINT, 1985). 
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Explica que o método é a teoria de ciência em ação que 

implica critérios de cientificidade, concepções de objeto e de sujeito, 

maneiras de estabelecer essa relação cognitiva e que necessariamente 

remetem a teorias de conhecimento e a concepções filosóficas do real. 

Antes de detalhar os métodos supracitados, ressalte-se que, em 

consulta prévia, os membros da comunidade escolar a ser estudada 

mostraram-se elegíveis para participar do estudo e concordam com os 

encaminhamentos previstos. A pesquisa seguirá o que preconiza o 

Inciso X, do Art. 5º, da Constituição Federal, que versa sobre a 

proteção ao indivíduo e assim manterá sob sigilo a identidade dos 

participantes, (GAMBOA, 2007). 

O método dialético utilizado é o de análise crítica sobre os 

objetivos ao ser pesquisado, com certos parâmetros de compreensão 

que deverá contar com a totalidade do processo, historicidade dos 

fatos e a contradição das informações da pesquisa, que são categorias 

metodológicas para a dialética. Quanto as categorias simples 

destacamos aos objetivos que se propõe ao tema do problema de 

pesquisa o desenvolvimento psicossocial sob o viés da dificuldade de 

aprendizagem escolar, (A DIALÉTICA NA PESQUISA EM 

EDUCAÇÃO, 2001). 

O método de abordagem contemplará a pesquisa qualitativa 

pautada no método dialético que ocorre através dos fenômenos, a ação 

recíproca dos fatos, que norteia as mudanças ocorridas pela dialética 

sobre os aspectos sociais, natureza, ser humano e seu comportamento 

no decorrer do todo. Aqui, se alojarão a pesquisa bibliográfica e os 

encaminhamentos teóricos de análise na constituição do estudo. 

Assim, pretende-se contribuir para pesquisa crítica através de ações 

observacionais do comportamento e interação da criança nos 

primeiros anos de vida na escola, (MARCONI, et al., 2009). 

A pesquisa bibliográfica divide-se em três momentos ou fases: 

identificação, localização de fontes e compilação de informações com 

levantamentos e seleções das fontes bibliográficas tais como: 

pesquisas de artigos científicos, livros, revistas, examinar 

documentos, teses e dissertações que se identifica com o tema a ser 

pesquisado ara composição do referencial bibliográfico e teórico-

metodológico). A pesquisa bibliográfica divide-se em três momentos 
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ou fases: Identificação e localização de fontes e compilação de 

informações, (CARVALHO, 1988). 

 

TEORIA CRÍTICA NA EDUCAÇÃO 

 
O aumento excessivo da degradação ambiental tem causado 

consequências enormes para o ser humano, prejuízos em suas 

produções próprias, embora sabemos que o Brasil, possui 

biodiversidade rica, porém precisa-se de cuidado maior com o meio 

ambiente. 

Os direitos fundamentais são aqueles sem os quais a pessoa 

humana não vive dignamente, ou nem sobrevive, que foram 

reconhecidos institucionalmente, tornando se assim direito positivos, 

porém os direitos fundamentais fazem partes da dignidade humana, 

portanto sua condição se pressupõe sobre os demais direitos, 

(REISEWITZ, 2004). A constituição não somente assegura o direito a 

vida, mas sim, vida digna, com moradia, lazer, trabalho, educação e 

de mais direitos expressos na constituição federal de (1988). Porém, 

muitos brasileiros vivem na exclusão desses direitos, sendo a 

degradação ambiental fator agravante, grande parte da população se 

veem obrigados a viver em meio aquilo que todos nós destruímos, em 

vários momentos na vida o ser humano se acostumam da falta dessas 

garantias tais como: saúde, trabalho, lazer, moradia etc. Se em 

inúmeras vezes nos deparamos com o descaso políticos sobre a 

dignidade humana, cada vez mais se torna difícil esse combate sobre 

nossos direitos e garantias. (Brasil, 1988) 

O estudo dessa biodiversidade que se trata os direitos e 

deveres fundamentais para que o ser animal não humano seja 

assumido como inclusão de dimensão. A ação de inclusão vinculada é 

a temática de ética ambiental, do qual faz menção de tratarmos o meio 

ambiente como também dever fundamental, com a devida 

responsabilidade do indivíduo. A teoria e prática da ética ambiental 

têm sua gênese, primeiramente na própria historicidade dos direitos 

fundamentais. Estando a ética solidária em terceira dimensão 

concentrado assim não somente as práticas individuais, mas também 

coletivas de toda a sociedade, (ANDRADE & de., 1998). 



 RETEXTUALIZAÇÃO: COMUNICAÇÃO, LITERATURA E LINGUAGENS 

ISBN 978-85-92872-30-4 
 
 

 

P
ág

in
a1

8
7

 

Sobre o olhar que poderia significar a educação ambiental. O 

próprio nome predicado ambiental esclarece e revela inúmeros 

problemas e constrangimentos conceituais, primeira coisa que vem a 

mente é que se existe a educação que é ambiental, deve então existe a 

educação não ambiental á qual a educação ambiental poderia fazer 

referência e alcançar sua legitimidade, percebe-se que esse problema 

esta em nível bem mais profundo e complexo do que se poderia 

imaginar num primeiro momento. A primeira visão que temos do meio 

ambiente é de negatividade. A única maneira de compreendermos o 

conceito de natureza na teoria educacional é por meio de sua ausência, 

(GRUN, 2012). 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
Faz-se necessário também, colocar em prática as diversas 

diretrizes oficiais expostas em documentos dos ministérios da 

Educação e do Meio Ambiente, para preservação da população 

indígena no Brasil. O decreto N° 7.747, de 05 de junho de 2012 relata 

no Art. 1o, fica instituída a Política Nacional de Gestão Territorial e 

Ambiental de Terras Indígenas - PNGATI, com o objetivo de garantir 

e promover a proteção, a recuperação, a conservação e o uso 

sustentável dos recursos naturais das terras e territórios indígenas, 

assegurando a integridade do patrimônio indígena, a melhoria da 

qualidade de vida e as condições plenas de reprodução física e cultural 

das atuais e futuras gerações dos povos indígenas, respeitando sua 

autonomia sociocultural, nos termos da legislação vigente. (Especial, 

2015) 

O perfil da sociedade brasileira está em constante modificação 

aonde classes ricas e pobres se distingui em distâncias sociais e 

culturais, não havendo um mínimo de dignidade para a população 

pobre de forma a garantir o básico para sobreviver tais como: comida, 

casa, escola e remédios. A declaração das Nações Unidas para uma 

Nova Ordem Econômica Internacional apontou para um novo modelo 

de desenvolvimento que levasse á satisfação das necessidades 

humanas com preservação ambiental, com as recomendações da 

Conferencia de Estocolmo, pela manifesto de forma a erradicar a 
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pobreza e a fome, o analfabetismo, a poluição e a exploração irracional 

de recursos naturais. Com a procura de uma nova ordem no sistema 

educacional para a reflexão de um novo planejamento de 

desenvolvimento, com novas abordagens em direção á melhoria das 

condições de vida em todas as nações. A Educação Ambiental deve 

dirigir-se a todos os grupos sociais, categorias profissionais, composto 

de todas as idades, todos em um só propósito de trazer qualidade ao 

meio ambiente, (Alves, 2003). 

A dimensão política da ecologia é a ideia de que a 

problemática ambiental, independente da ótica pela qual é tratada, diz 

respeito aos sistemas sociais de onde isso acontece de maneira a tornar 

a temática ambiental essencialmente política. Quanto a dimensão 

pedagógica da educação ambiental, podemos dizer que, se educação 

ambiental é ambiente, também é classificada intrinsecamente, 

educação, portanto a educação é fenômeno essencialmente humano, a 

ponto a necessitar uma transformação da natureza, então a relação 

homem-natureza representa a intenção da ação humana no ambiente, 

que diz respeito ao processo educativo, (Reis, 2004). 

Porém, o limite não deve ser feito entre homem-natureza, mas 

sim entre natureza e cultura, que é fruto da ação humana, através do 

instrumento cultural, como o direito, faz a relação entre o sujeito e 

objeto das suas relações. Para ele é necessário afastar o natural do 

cultural para então se possível discutir as influências que intercede os 

elementos do ambiente. Somente assim o ser humano, que é um dos 

elementos do ambiente, pode fazer suas contribuições sobre o valor 

que os demais elementos contêm, (Reisewitz, 2004). 

 

POVOS INDÍGENAS NO BRASIL 

 
Inúmeras pesquisas arqueológicas assinalam a ocupação do 

território Brasileiro por populações indígenas há mais de 12 mil anos, 

alguns pesquisadores acreditam que até hoje existe várias etapas nesse 

processo de dispersão humana, na Amazônia encontraram registros de 

sociedade complexas , no desenvolvimento tecnológico e na 

organização social, contudo diversos povos de grandes famílias 

linguísticas-tupi-guarani, jê, Karib, Aruák, Xirianá, tucano e etc., com 
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diversidade geográfica e de organização social. Porém os tupis são os 

povos indígenas que mais se dispersaram sobre o território Brasileiro, 

onde eram encontrados em toda a costa e no vale amazônico, onde 

dividiam o território com grupos da família Aruák, (nos rios Negro e 

Madeira), e Karib (nas Guianas e no Baixo Amazonas), (João Pacheco 

de Oliveira, 2006). 

No dia 19 de dezembro de 1973, foi sancionada a Lei n°6.001, 

o Estatuto dos Índios, que passou a regular a situação jurídica dos 

índios e das comunidades indígenas, com os direitos civis e políticos, 

terras, bens, rendas, educação, cultura, saúde, e penalidades que 

atingem as comunidades indígenas. Ao falar em terras sabemos que se 

trata de algo jurídico que também está definida no estatuto dos índios, 

antes mesmo da definição desse estatuto já havia definido pelas 

Constituições de 1934, 1937,1946 e 1967, e após a criação da FUNAI 

pela emenda Constitucional n°1, de 1969, reafirmando assim o direito 

a posse permanente e ficando assim reconhecido seu direito ao 

usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades nelas 

existentes para os índios. Já a Constituição de 1988, rompeu a herança 

tutelas originada no código civil de 1916, mudando o status de índio, 

permitindo assim que qualquer indivíduo ou através de suas 

organizações em juízo para defender direitos e garantias, (Brasil, 

1993). 

A Constituição Federal de 1988 veio para trazer esperanças 

para os povos indígenas de nosso país, no entanto de fato a lei custa 

acontecer nas aldeias indígenas e o descumprimento dos parâmetros 

constitucionais pelo governo é a causa de todos os problemas 

indígenas e não indígenas. As disputas por terras entre fazendeiros, 

madeireiros e mineradores juntamente com os projetos 

governamentais vem aumentando a violência contra os povos 

indígenas de todo o Brasil. Nos últimos anos em Rondônia com o 

avanço da especulação sobre o território indígena, por mineradoras, 

agroindústrias, hidronegócios e os demais empreendimentos vem 

aumentando a violência contra a população dos povos indígenas, o 

descaso e degradação com o meio ambiente, o aumento de 

desmatamento, construção de hidrelétricas, tudo isso sendo 

incentivado pelos políticos da região, apesar a maior parte das terras 
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indígenas serem regularizadas ainda  são invadidas, contudo os órgãos 

responsáveis por fiscalizar  tem sido insuficiente e incapazes  de 

garantir força política para coibir a corrupção. (Brasil, 1988) 

 

POVOS INDÍGENAS LAJE VELHO  

 

Em Guajará-Mirim/RO, atualmente possuem 36 comunidade 

indígenas –aldeias – sendo composta por 15 etnias e suas ramificações 

em Guajará-Mirim, as etnias mais conhecidas estão descritas na 

Tabela 1 – Povos Indígenas. A Terra Indígena com maior 

representatividade recebe o mesmo nome do rio “Pacaás Novos” que 

banha a região, as populações predominantes se autodenominam povo 

“Oro Wari”. (FUNAI, 2016) 

 

Tabela 1 - Povos Indígenas 

ETNIAS 

Aikanã Arikapú 

Arowá Aruá 

Cabixi, Djeoromitxí 

Jaboti Kagwahiva de Rondônia 

Kampé Kanoê 

Makurap Massacá 

Oro Wari Oro Win 

Parintintim Puruborá 

Tupari Uru Eu Wau Wau/Jupau 

Wajurú Wayoró 
Fonte: FUNAI 2016, Adaptado pelo autor. 

 

Na cidade de Guajará-Mirim possui uma unidade da FUNAI 

que está responsável pelas Terras Indígenas já demarcadas conforme 

constante na Tabela 2, é considerado como população vigente 4721 

indivíduos distribuídos no espaço dessas comunidades que se 

subdivide em 36 comunidades. (FUNAI, 2016) 
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Tabela 2 - Localização 

Localidade Terras Indígenas 

Guajará-

Mirim 

Igarapé Lage 

Pacaás Novos 

Rio Guaporé 

Sagarana 

Rio Negro Ocaia 

Nova Mamoré TI Igarapé Ribeirão 
Fonte: Funai, 2016. Adaptado pelo autor. 

 

Registra-se sobre as comunidades indígenas do Laje Velho 

desse município, a ocupação de várias etnias indígenas sendo a de 

maior relevância neste local sendo composta por 78 famílias e um total 

de 380 pessoas todas envolvidas em produção agrícolas, destacando a 

produção de farinha, castanha-do-pará, mamão, batata doce, arroz, 

milho, feijão e banana que é destinada os abastecimentos do município 

e também para o consumo de subsistência das comunidades indígenas. 

O problema reside em queimadas desnecessárias fora de época, e 

também ocorre com frequência a invasão das terras indígenas por 

madeireiros e fazendeiros. Uns dos fatores que entristece essa 

comunidade são a falta de incentivo dos órgãos competentes e também 

a fiscalização por parte do poder publico sobre as terras que deveriam 

ser preservadas mantendo assim a paz e tranquilidade para os povos 

indígenas poderem plantar/ colher/cultivar/preserva o meio ambiente. 

(Especial, 2015) 

 

 

Tabela 3 - Laje Velho 

ETNIA INDÍGENAS LAJE VELHO 

Oro Waram 

Oro Mon 

Oro Waram Xijein 

Oro Não 
Fonte: Conselho Indigenista Missionário Regional Rondonia,2016 Adaptado pelo 

autor. 

Outro ponto de maior relevância esta em como essas 

comunidades age em relação à questão ambiental, não somente em 
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matas preservadas, mas também em seu cotidiano, como ensinam as 

crianças indígenas sobre a questão ambiental, como reciclam seus 

lixos, existe um leque de maneira que podemos utilizar o meio 

ambiente como fator importantíssimo em suas vidas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

É possível perceber que, mesmo que a comunidade indígena 

não tenha uma devida “instrução” sobre o que é educação ambiental, 

a mesma consegue tirar somente o essencial para seu sustento. A 

Comunidade indígena do Laje Velho, localizada no município de 

Guajará-Mirim, é pequena, não tem criação de gado, há um Igarapé 

que também ganhou o mesmo nome da comunidade. O grupo indígena 

tenta manter uma parte da área natural preservada. 

A população indígena Laje Velho sobrevivem da agricultura 

(farinha de mandioca, castanha,...), pesca e caça. Sua renda extra é na 

época da pesca liberada, pois conseguem fazer venda do pescado. 

Também está atenta a saúde, tendo um posto de saúde composta por 

médicos e enfermeiros que fazem o revezamento dos dias da semana 

para atender todos e também tem agente de saúde, sobretudo 

preservam todo um saber sobre as ervas medicinais.  

Também, essa localidade tem uma escola da rede estadual e 

Municipal, sendo as aulas ministradas por professores indígenas que 

repassam seus conhecimentos e atributos sobre a Educação 

Ambiental, maneiras de como preservar seu meio ambiente e também 

ensinam sua língua indígena como a primeira língua e o português 

como segunda língua, apesar de ser a comunidade mais próxima do 

município os índios tentam manter sua cultura e seus costumes de 

forma bem fortalecida entre eles.  

Porém, a grande problemática é o contato do homem 

ambicioso, que não tem preocupação na preservação, nem mesmo com 

seu meio de atuação. Desmata, faz queimada, polui e etc. Não há 

respeito e preocupação com seu espaço, e menos ainda com o do outro, 

se faz necessárias atitudes de sensibilização e conscientização por 

parte do ser humano/sociedade/natureza objetivando o equilíbrio de 

forma global e local proporcionando melhorias para todos os níveis de 
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vida para que haja uma EA eficaz, que enfrente de fato os problemas 

existentes na comunidade indígena. 
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Capítulo 13 

CAMINHOS DAS ÁGUAS DE ANÚBIS: A CRIANÇA E O 

ANCIÃO NO CONTO O RIO DAS QUATRO LUZES 

 

Marcos Aparecido Pereira 

Epaminondas de Matos Magalhães 

Marinei Almeida 

 

INTRODUÇÃO  

 

No Egito Antigo, o deus Anúbis levava o morto, caso seu 

coração fosse mais leve que uma pena, num barco através do rio Nilo 

até o encontro com o deus do submundo, Osíris, para viver a vida após 

a morte. Na mitologia grega, Caronte é o barqueiro de Hades e carrega 

a alma daqueles que morrem pelo rio Estige e Aqueronte. Isso apenas 

citando dois dos mais famosos exemplos em que a morte é associada 

à travessia de um rio. Bachelard em seu livro A água e os sonhos 

(2018) faz um apanhado de tradições mitológicas e rituais fúnebres 

que têm como ponto alto as águas. O teórico mostra como este 

elemento foi e é relacionado à travessia da viagem dos mortos para um 

“outro mundo”.  

Bachelard (2018) apresenta a água como um elemento 

transitório, sempre ligado a um destino cotidianamente em 

transformação. “O ser ligado à água é um ser em vertigem. Morre a 

cada minuto, alguma coisa de sua substância desmorona 

constantemente” (BACHELARD, 2018, p. 7). Logo, as águas do rio 

levam o homem rumo ao único mal irremediável, como diria Chicó 

(SUASSUNA, 2005). Um destino para o qual caminhamos 

diariamente, de forma incontestável.  

Desta forma, neste trabalho buscaremos analisar os 

personagens principais e os elementos presentes no conto O rio das 

Quatro Luzes, do livro A menina sem palavra, de Mia Couto. 

Examinando as representações do neto e do avô buscaremos 

compreender como cada um deles se posiciona em relação ao outro, a 

vida e a morte, uma das temáticas centrais da narrativa e, por que não, 

uma temática recorrente na obra desse autor. Assim, além de verificar 
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como os personagens lidam com a certeza e a proximidade do ponto 

final da vida, tentaremos compreender como o processo de passagem 

da vida para a morte e/ou para uma possível existência transcendental 

é criada no conto sob as perspectivas do velho e da criança.  

Mia Couto é um premiado escritor moçambicano cuja obra 

tem sido referência nas literaturas africanas de língua portuguesa. A 

contribuição deste escritor para a compreensão do ser humano em sua 

própria essência é sem dúvida ímpar, pois, a literatura oferece-nos 

representações reveladora do homem e de sua realidade (LLOSA, 

2016); neste caso, especialmente da realidade dos humanos que estão 

à margem, dos excluídos: o pobre, o velho, a mulher, a criança, o 

analfabeto, dentre outros marginalizados.  Sua produção conta com 

poemas, contos, crônicas e romances que expõem a tradição e a 

memória cultural do povo africano tanto escrevendo para adultos 

quanto para crianças. As narrativas de Couto articulam o local e o 

universal (MACÊDO; MAQUÊA, 2007) na medida em que o trabalho 

mimético do autor consegue criar tipos humanos representativos em 

diferentes espaços socioculturais. Assim, o espaço moçambicano 

articula-se com o espaço sociocultural do leitor num processo de 

recepção fluido cujas bases está na experiência humanizadora, 

ofertada pela ficção literária (CANDIDO, 2011).  

Desta forma, mais que debruçar-se sobre a temática da 

morte, Couto oferece-nos, neste conto, a possibilidade de reflexões 

múltiplas acerca das experiências de vida sob a óptica de idades 

opostas e, ainda, das relações intrafamiliares no espaço social 

contemporâneo.  

 

CAMINHOS DAS ÁGUAS DE ANÚBIS: A CRIANÇA E O 

ANCIÃO NO CONTO O RIO DAS QUATRO LUZES 

 

No livro A menina sem palavra, as crianças mostram-nos a 

complexidade das famílias, da sociedade e dos enfrentamentos infantis 

ao descobrir o mundo. Em vários contos essa descoberta é permeada 

pelo contato com a figura do adulto e do mundo (e/ou regras) criadas 

por ele. Além disso, a dança entre razão e misticismo (ou saberes 

míticos populares) dão o tom surreal das narrativas e levam-nos ao 
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estranhamento e, consequentemente, à reflexão. O realismo fantástico 

de vários contos cria um espaço ímpar de representação pictórica da 

realidade que levam o leitor do factual ao impossível e vice-versa num 

ciclo virtuoso que ao mesmo tempo nos faz sonhar e nos leva ao 

encontro da realidade social.   

Nesta perspectiva, talvez nada seja mais real e mítico que a 

morte, com suas definições e suas representações em cada estrutura 

cultural. Ela é ao mesmo tempo real e imaginária, já que tudo que a 

humanidade teorizou acerca do que acontece após morte continua 

sendo uma grande fantasia. E essa incerteza aflige o homem e 

impulsiona-o à constantes suposições. De acordo com Durand (2004), 

o homem tenta fugir simbolicamente da morte e da passagem do tempo 

criando formas de enfrentar esses fenômenos que atormenta a sua 

existência. Logo, é a partir desta temática que Mia Couto nos insere 

na vida dos personagens do neto e do avô.  

A morte é, geralmente, um assunto delicado, carregado de 

sentimentos múltiplos, sobretudo quando se trata de morte de criança. 

O falecimento infantil sempre comove, pois, a princípio, foge da 

ordem natural, interrompe o curso da história de uma vida que, em 

suma, deixa de existir de forma precoce. O próprio Mia Couto no 

conto O não desaparecimento de Maria Sobrinha, comenta: “nunca se 

encontrou nada mais triste que caixão pequenino” (COUTO, 2013, p. 

81). Talvez, por isso poucos autores se propõem a pensar a temática 

da morte neste viés. Ainda assim, o autor lança-se neste desafio e usa 

da temática no processo de construção literária que nos leva, em 

primeiro lugar, à satisfazer a necessidade vital e universal que o 

homem tem de fantasiar, de sonhar (CANDIDO, 1999, 2011); e, em 

segundo lugar, ao processo de autoconhecimento, uma vez que a “a 

literatura satisfaz [...] a necessidade de conhecer os próprios 

sentimentos e a sociedade, ajudando-nos a tomar posição em face 

deles” (CANDIDO, 2011, p. 182, 183). Isso porque, de acordo com 

Llosa (2016):  

 
A ficção não reproduz a vida; ela a nega, utilizando-se de um truque 

que finge substituí-la. Mas também, de uma maneira sempre difícil de 

estabelecer, a completa, acrescentando à experiência humana algo que 

os homens não encontram em suas vidas reais, somente naquelas, 
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imaginárias, que vivem indiretamente, graças a ficção. (LLOSA, 

2016, p. 36, tradução nossa).  

 

Portanto, ao debruçarmo-nos sobre as vidas e mortes dos 

personagens simbolicamente representados no conto temos a chance 

de olharmos para dentro de nós mesmos amplificando a percepção 

sobre nós e sobre o mundo que nos rodeia, ao mesmo tempo em que 

encaramos o fenômeno inalterável da passagem do tempo que nos leva 

à finitude (DURAND, 2004). 

Na narrativa, a mãe que rejeita a morte e, apenas, sofre com 

sua certeza e há, também, o pai que reflete sobre a morte e encontra 

na “dádiva da vida” motivos para rejeitar a morte; ele, contudo, não 

demonstra medo. A mãe, símbolo de vida, chora o incompreensível 

desejo de morte do filho, o pai, exprimindo o papel de autoridade e de 

dominação, impõem-se entre o menino e o desejo desse. O pai recorre 

à outra autoridade maior que ele, a de Deus, para dar fim àquele 

assunto que “fechou-se sob ameaça de punição divina” (COUTO, 

2013, p. 81).  

Temos, ainda, a imagem do avô, representação de sabedoria, 

de experiência e, por isso, qualificado para aconselhar e explicar os 

mistérios que levam a morte, como fica destacado no diálogo entre avô 

e neto. Entretanto, na obra, temos ainda mais que isso: o avô representa 

o contato com o sagrado, pois fala com Deus a fim de requerer a troca 

das mortes (dele e do neto). O avô é aquele que consegue despir-se do 

medo da morte e do enfrentamento de sua incerteza e viver a vida com 

leveza e deleite. Talvez seja além disso, é aquele que, devido a 

sabedoria, tem a capacidade de guiar, de ensinar sobre a vida e, por 

que não dizer, sobre a morte. O ancião ensina ao jovem que para 

morrer é preciso “ficar nu como um búzio”, “ser leve como a lua” e 

“ficar escuro na escuridão” (COUTO, 2013, p. 130). Há certamente 

muitas interpretações possíveis para a poeticidade desse trecho, 

entretanto, possivelmente, ele quisesse dizer ao neto que era preciso 

se desfazer dos bens materiais do mundo, ter a consciência serena, 

ficando invisível aos olhos deste mundo, como a Lua Nova 

(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2018). Esta é uma bela imagem que 

deixa pistas sobre as crenças do avô sobre o pós-morte. Muito 
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provavelmente ele acredita que os mortos vão para algum outro algum 

lugar e ficam ali “escondidos” de nossos olhos.  

Kovács (1992) explica que desde muito cedo 

experimentamos as experiências de morte. Segundo a autora, 

psicologicamente, nossa primeira experiência de morte é a 

experimentação da ausência da mãe, fato que deixa marcas em nossa 

formação e desenvolvimento; em seguida outras experiências de 

“perda” e morte nos são apresentadas, desde a morte de um inseto até 

a morte de um animal querido ou de uma pessoa próxima.  

Apesar da morte fazer parte do desenvolvimento humano, 

normalmente, não desejamos a morte. O homem há muitos séculos 

“desafia e tenta vencer a morte” (KOVÁCS, 1992, p. 02). Afinal, 

comumente, ela “representa o desconhecido e mal” (KOVÁCS, 1992, 

p. 04). Por isso, Durand (2004) explica que o homem cria maneiras 

simbólicas de encarar a morte e a certeza da finitude. Contudo, na 

criança apresentada no conto há o desejo de morte. Um desejo que é 

inicializado quando a criança vê um cortejo e diz que quer ocupar o 

lugar do morto. A criança tinha consciência do estava desejando? O 

que teria levado o menino a desejar a morte? Que atrativos teria a 

morte para uma criança? 

Em O rio das Quatro Luzes, logo no início do conto, o 

menino, personagem principal, fala: “Mãe: eu também quero ir em 

caixa daquelas” (COUTO, 2013, p. 129). Como era de se esperar a 

mãe ralha com a criança, apavora-se, rompe em prantos e pede a ajuda 

do pai. Entretanto, ambos não conseguem dissuadir a ideia do menino 

que inveja o morto e toda a atenção dada a ele durante o funeral. 

Obviamente, uma atenção e talvez uma ternura que faltava ao 

pequeno. Fato que é confirmado a seguir quando a fascinação é tanta 

que o garoto se pergunta: “Ter alguém assim que chore por nós, quanto 

vale uma tristeza dessas?” (COUTO, 2013, p. 129). Impossível não 

perceber a dor do abandono sentida pela criança.  

Primeiramente, percebemos a eufemização da morte pela 

visão da criança (DURAND, 2004). Em seguida, o oposto 

caracterizado pelo choque dos adultos quando o menino afirma desejar 

um caixão. Um assombro que, talvez por não saber lidar com o 

assunto, leva à repreensão do pequeno. Outra hipótese está relacionada 
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com a pouca compreensão que os adultos acreditam que as crianças 

têm do mundo, da vida e, portanto, da morte. Além disso, ao não falar 

sobre a morte com as crianças muitos adultos pensam estar protegendo 

a criança das dores da realidade (KOVÁCS, 1992). No conto, por sua 

vez, há a tentativa de diálogo acerca do assunto, primeiro com o pai e, 

em seguida, com o avô que, segundo o pensamento acertado do garoto, 

lhe “escutaria com maiores paciências” (COUTO, 2013, p. 130). Entre 

a visão da criança e dos adultos sobre a morte temos uma alternância 

entre os Regimes Diurnos e Noturnos descritos por Durand (2004), 

sendo que enquanto os adultos tentam vencer e/ou negar a morte e o 

devir, a criança do conto a identifica como natural ou, pelo menos 

como um ponto de fuga da realidade que o oprime.  

A relação entre avô e neto é que vai marcar o traçado da 

história. A exemplo de outras criações literárias do mesmo autor, a 

articulação entre o velho e novo, o moderno e a tradição, o 

conhecimento e a inexperiência é que faz a roda das narrativas 

ficcionais girar e encantar. Isso sem contar que, de acordo com 

Macêdo e Maquêa (2007), temáticas como a morte e o encontro 

possível entre as duas margens da existência (vida e morte) são 

fortemente marcadas na escrita de Mia Couto. Segundo Chevalier e 

Gheerbrat (2018, p. 64), “aos olhos de certos psicanalistas, de forma 

paradoxal mas bastante justa, o antigo sugere a infância, a primeira 

idade da humanidade, bem como a primeira idade da pessoa, a 

nascente do rio da vida”. Por esta explicação é possível compreender 

a relação do título e dos dois personagens centrais. São as duas pontas 

do rio da vida, os dois lados enigmáticos de nossa existência: de onde 

viemos e para onde vamos após a morte.   

Outro ponto de destaque no trecho comentado anteriormente 

é que a criança não abandona o desejo por causa da repreensão dos 

adultos: o menino “calou-se, guardado em si” (COUTO, 2013, p. 129). 

Desta forma, percebemos que um forte desejo havia tomado conta do 

jovem, um desejo tão forte que mesmo sob as lágrimas da mãe ou as 

ameaças do pai não arrefeceu. A morte para o menino seria a fuga do 

abandono, do silêncio, das dores da falta de carinho e de atenção.  

Além disso, podemos destacar que no conto a criança possui 

escassez de comunicação e afeição com os mais velhos, tendo em vista 
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que o menino só consegue interação com o avô. O diálogo com os pais 

era improdutivo, geralmente regido pela força da opressão em 

detrimento da comunicação. Logo, ele não fala, não há diálogo: por 

que falar se ninguém quer realmente ouvir? Ao que nos remete a outra 

pergunta: se ninguém deseja ouvi-lo, por que ficar ali? Em nenhum 

momento os pais perguntam ao filho, por exemplo, o que teria levado 

àqueles pensamentos ou algo do tipo. A criança não é ouvida, sua 

opinião não tem peso. Ela tem, apenas, que ouvir a verdade, como 

destacado na fala do pai: “Meu filho, você tem que gostar viver [...]” 

(COUTO, 2013, p. 129, grifo nosso). Dadas a falta de comunicação, a 

incompreensão dos pais, o sentimento de isolamento e a incapacidade 

de alterar esse cenário, a morte parece à criança a melhor e talvez única 

solução.  

Sobre a figura do menino, pouco sabemos. Fisicamente ele 

próprio se descreve como sendo “levinho”, “preto e retinto”. Sem 

nome próprio revelado, temos conhecimento que vive apenas com o 

pai e a mãe, mas que o avô mora nas cercanias. A falta das 

especificações com relação ao menino é proposital, pois é comum que 

nas narrativas de Couto haja um duplo movimento de regionalização 

e universalização (MACÊDO; MAQUÊA, 2007) dos dramas dos 

personagens. O menino é um menino moçambicano ao mesmo tempo 

em que é um menino global, pois a imitação artística da realidade 

(mimese) tem base no possível e no verossímil e, devido a isso, 

possibilita a universalização de fatos e de ações dos personagens 

(ARISTÓTELES, 2010). O drama do menino do conto é, sobretudo 

em nossa sociedade, o drama de milhares de jovens modernos. As 

histórias se multiplicam desde as famílias e vizinhanças até as redes 

sociais. Casos em que o “abandono com presença” familiar são 

comumente associados, por exemplo, ao uso de drogas, a fuga de casa 

e ao suicídio.  

O menino descrito por Couto carrega traços de depressão. 

Faltava-lhe atenção, conforme pode ser constatado no momento em 

que sente inveja da tristeza empregada ao morto. Além disso, em outro 

trecho notamos que “nunca o pai lhe dirigira um pensamento” 

(COUTO, 2013, p. 129). Isso sem contar na conversa que o avô tem 

com os pais da criança. Após constatar os motivos que tinham levado 
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o menino a desejar envelhecer rápido e, consequentemente, morrer, o 

avô explica que “faltava aos pais serem filhos, juntarem-se miúdos 

com o miúdo” (COUTO, 2013, p. 131); ou seja, dar ao filho a atenção 

que uma criança precisa, afinal “criancice é como amor, não se 

desempenha sozinha” (ibidem).  

A ausência da família, o isolamento como indivíduo-criança 

na família, a sensação de ser (estar) deslocado no mundo, levaram-no 

ao desejo de morte, possivelmente com o propósito de chamar a 

atenção, de encontrar o seu lugar na existência e/ou apagar o 

sentimento de não-pertencimento. Se a família é o nosso primeiro 

contato e referência de grupo social, a falta de sentimento de 

pertencimento a ela leva, consequentemente, ao sentimento de não a 

lugar nenhum. E se não se pertence a lugar nenhum, por que viver? 

Por que ficar aqui?  

“Que valia ser criança se lhe faltava a infância?”, pergunta o 

narrador no conto de Mia Couto (2013, p. 130). E já que “sem infância, 

o ser humano seria natureza inerte” (KOHAN, 2007, p. 113), o garoto 

sentia-se um nada. Provavelmente por isso ele queria desistir de tudo 

e não gostava dessa "prenda" chamada vida: “[...] ele não gostava 

dessa prenda. Não seria que Deus lhe podia dar outra diferente?” 

(COUTO, 2013, p. 130). Dessa forma, a morte parece ao menino 

muito mais sedutora e cheia de oportunidades que a vida, a 

oportunidade de mudança e/ou recomeço. Ao seguir, o caminho rumo 

ao ponto final de suas narrativas o menino passa por uma experiência 

mágica e/ou fantástica. “O fantástico seria o irreal no sentido estético 

daquilo que é apenas imaginável; o que não é visível aos olhos de 

todos, que não existe para todos, mas que é criado pela imaginação, 

pela fantasia de um espírito” (HELD, 1980, p. 25).  

Assim, o menino é, primeiramente, tomado pelas 

experiências fascinantes da infância que, até então, não tivera a 

oportunidade de estrear. O avô promete que falará com Deus a fim de 

que ele e o neto troquem de lugar quando a hora da morte chegar. 

Animado com a possibilidade, o garoto passa a frequentar ativamente 

a casa do avô que, por sua vez, aproveita para iniciar o neto “nos 

amplos territórios da infância” (COUTO, 2013, p. 131), adentrando 
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em grutas e rios, caçando insetos e desvendando pistas de animais na 

mata.  

 
A arte de morrer é substituída pela arte de viver, os cuidados relativos 

à morte são transferidos para a vida, para cada dia desta vida. Não se 

trata, porém, de uma vida qualquer: a preparação para a morte exige 

que toda a vida seja impregnada de morte (ARIÉS, 1983, p. 54).  

 

Assim, antes desta troca de experiências entre as duas fases 

da vida (velhice e infância) representadas pelos personagens, avô e 

neto têm “idades” trocadas, sendo que enquanto o neto, cansado da 

vida, quer encontrar a morte, o avô, encantado com a existência, 

ensina-nos a “desobedecer ao tempo, esquivar-se do corpo e do juízo” 

(COUTO, 2013, p. 131). A valorização dos saberes tradicionais é 

representada no personagem do avô, além de que, como descrito 

anteriormente, a relação entre o antigo e o novo sinalizam o fluxo da 

vida no qual uma idade e outra se misturam, poeticamente, no conto, 

como as águas de um rio.  

A proximidade com a morte, impulsiona, muitas vezes, a 

viver e desfrutar a vida em sua plenitude, como no caso dos 

personagens descritos. Ao longo dos acontecimentos poderíamos dizer 

que ambos acabam saboreando a infância, já que, de acordo com 

Kohan (2007, p. 99), “infância também tem a ver com revisitar certos 

lugares como se fosse a primeira vez”. E também, de acordo com o 

fragmento do parágrafo anterior, ir realizando os preparativos para a 

morte.  

A segunda experiência mágica (ou inexplicável) ocorrida na 

narrativa do menino foi no instante da morte do avô:  

 
[...] Olhando o rio, lá em baixo. E ali ficou, em silêncio. De repente, 

ele viu a corrente do rio inverter de direcção. 

— Viram? O rio já se virou. 

E sorriu. Estivesse confirmando o improvável vaticínio. O velho 

cedeu às pálpebras. Seu sono ficou sem peso. Antes, ainda murmurou 

no ouvido de seu filho: 

— Diga a meu neto que eu menti. Nunca fiz pedido nenhum a nenhum 

Deus. 
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Não houve precisão de mensagem. Longe, na residência do casal, o 

menino sentiu reverter-se o caudal do tempo [...] (COUTO, 2013, p. 

132, grifos do autor).  

 

No mesmo instante em que o avô via a correnteza do rio 

mudar de direção, à distância, o neto sentia, também, o fluxo do tempo 

mudar de direção e ser entregue novamente ao seu antigo possuidor 

(reverter-se), ou seja, a vida é correlacionada na narrativa com o rio e 

com o próprio tempo. Outra possibilidade de interpretação é pensar 

que, para aquele que morre, o tempo volta – da velhice à infância – e 

quem expira por último é a segunda.  

As águas, segundo Bachelard (2018), misturam os símbolos 

de nascimento e de morte. O rio sempre leva a algum lugar, a alguma 

aventura, ao incerto e ao inesperado. A vida é portanto, um constante 

fluxo de dúvidas com apenas uma única garantia: a do fim. As águas 

da morte levam à “primeira viagem verdadeira” (BACHELARD, 

2018, p. 158). A fluidez da vida é comparada à fluidez do rio que 

nasce, cresce, percorre caminhos e desemboca no mar, ou seja, 

desparece na imensidão. O filósofo Heráclito comparava a vida com 

um rio quando dizia que tudo flui, nada persiste, nem permanece o 

mesmo.  

Além disso, é preciso destacar que “a água doce é a 

verdadeira água mítica” (BACHELARD, 2018, p. 158), pois ela serve 

ao homem dando e mantendo a vida, mas também pode tirá-la. As 

águas do rio são diferentes das águas do mar, o rio carrega em sua 

própria natureza movimento e transformação constantes a caminho de 

uma finitude. A água doce do rio é a que mantém a vida, que serve 

para as atividades cotidianas de todo ser humano e, ao mesmo tempo 

é a água que carrega os perigos dos trajetos percorridos, das muitas 

surpresas ao longo da trajetória geográfica que leva todo rio ao mar. 

A água do rio tal como a própria vida é uma jornada de incertezas.  

Percebemos, também, no excerto anterior que o avô tinha 

consciência da iminência daqueles acontecimentos. Isso porque, 

pouco antes, ele relata que estava mais “celestial que nuvem” e que 

estava sendo chamado. Além disso, temos a confissão-pedido feita ao 

filho e, ainda, a constatação de que o rio já havia se virado. O uso do 

advérbio já indica que ele sabia que a inversão da correnteza do rio 
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aconteceria. Aliás, o próprio narrador reforça esse fato quando se 

refere a um vaticínio, profecia, que não se pode provar. Isto posto e se 

tomarmos como base que a correnteza do rio simboliza o fluxo da vida 

e seu tempo, percebemos que o velho estava indicando que a vida 

estava mudando de direção e voltando para o lugar misterioso de onde 

um dia saiu. Um retorno que, talvez, jamais possamos provar 

(improvável).  

Outro ponto interessante de ser observado em ambos os 

contos é a alegria que precede a morte. “Na companhia do avô, o moço 

se criançava, convertido em menino. A voz antiga era o pátio onde ele 

se adornava de folguedos” (COUTO, 2013, p. 131), ou seja, 

finalmente havia encontrado a alegria de ser criança e divertia-se.  A 

confiança na proposta e na promessa do avô, talvez, tenha feito com 

que ele se soltasse para a vida e passasse a enxergar com outros olhos 

as aventuras propostas. O que não sabemos é se essa nova perspectiva 

da vida o fez em algum momento mudar de ideia com relação ao 

desejo de morte. Temos consciência, apenas, que o garoto acreditava 

que Deus daria deferimento no pedido de troca das mortes.  

E assim os olhos do menino se santificaram e foram para o 

leito do rio. “E os seus olhos se intemporaram em duas pedrinhas. No 

leito do rio se afundaram quatro luzências” (COUTO, 2013, p. 132). 

Aqui temos, por um lado, os olhos humanos que são símbolo de 

conhecimento e de percepção sobrenatural, além de, popularmente, os 

caminhos que levam à alma. Por outro, de acordo com Chevalier e 

Gheerbrant (2018, p. 696), “a pedra e o homem apresentam um 

movimento duplo de subida e descida. O homem nasce de Deus e 

retorna a Deus. A pedra bruta desce do céu; transmutada, ela se ergue 

em sua direção”. Deste modo, no conto, os olhos viram pedras, mas 

não pedras comuns, pedras luzentes que submergem dentro do rio; e 

se o rio é detentor das capacidades de vida e de morte, poderíamos 

dizer que as pedras (olhos), simbolicamente, voltam ao céu (Deus). 

Além disso, poderíamos relacionar a passagem ao pensamento de 

Santo Agostinho quando diz afirma que não há provas formais para 

demonstrar a existência de Deus, basta abrir os olhos (JOÃO, 2016).  

Avô e neto unem-se, tal qual vinham fazendo em suas 

aventuras, desta vez no fundo do rio da vida, purificados em forma de 
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quatro luzes. Luzes essas que dão nome ao rio e que dão título ao 

conto. Se por um lado o número quatro sugere a solidez, “o tangível, 

o sensível” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2018, p. 758), as luzes, 

por sua vez, são muito associadas ao plano espiritual. Logo, mais uma 

vez, metaforicamente, temos a mistura dentro do rio dos mundos 

concreto e abstrato, da vida e da morte, do real e do sobrenatural.  

Acreditamos, ainda, ser palpável, por fim, relacionar o título 

do conto com as quatro fases da vida do nascimento até a morte: 

infância, juventude, maturidade e velhice. Assim, cada etapa da vida 

seria uma das pedrinhas brilhantes nas correntes das águas da vida que 

nos levam da nascente em algum lugar misteriosos até o 

desparecimento no mar.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Percebemos que para a criança a morte não tem uma 

conotação ruim, carregada de sofrimento e perda, ao contrário, ela 

acredita que a morte acabará com o sofrimento e o sentimento de estar 

só no mundo. É possível constatar um processo de eufemização da 

finitude, como diria Durand (2004). Também é possível notar que há 

uma certa inversão no senso comum: a morte parece bem mais atrativa 

que a vida para o menino de Couto, pois o menino tem mais esperança 

no recomeço de uma nova vida, sem os problemas da atual existência 

– uma perspectiva que não é confirmada na narrativa.  

Tanto menino quanto avô servem para a construção de uma 

alegoria que mostra o mérito de cada uma das fases da vida e de como 

elas se juntam e voltam ao “lugar de origem” no final da vida. A vida 

vem de algum lugar e volta para algum lugar – este é uma ideia que, 

por sua vez, parece bastante clara se analisarmos a simbologia 

apresentada tanto na fala dos personagens quanto nas descrições ao 

longo da narrativa.  

Há no conto o destaque para a importância da vida em cada 

uma de suas etapas e na reflexão. Criança e avô representam o início 

e o fim do rio da vida e de suas águas que se movem rumo às incertezas 

diárias de nossa existência.  
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Assim, Couto tece um conto com um realismo fantástico que 

convida o leitor a duas experiências: a reflexão sobre o enfrentamento 

da realidade, por vezes amarga, da vida, com seus problemas e 

desalentos e, também, do encantamento e/ou da admiração de eventos 

que são possíveis apenas nas bem amarradas e reveladoras (LLOSA, 

2016) linhas da ficção literária. Arte ficcional que, por sua vez, é capaz 

de realizar a mediação entre o eterno e o temporal na constante busca 

pelo equilíbrio das pulsões e tensões do próprio homem e do mundo 

(DURAND, 1993), guiando-nos à humanização disponibilizada pela 

literatura (CANDIDO, 2011).   
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Capítulo 14 

EDUCAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA: DESAFIOS 

 

Marcos Felipe Chiaretto 

Mário de Oliveira Neto 

 

 Refletir e discutir sobre educação sexual na escola sempre foi 

uma proposta desafiante. Isso porque as transformações são constantes 

numa instituição escolar, sendo que o educar para a equipe de 

professores (as) pode ser prazeroso e ao mesmo tempo desconcertante 

na medida em que a diversidade se constitui em um vetor a ser 

considerado, implicando em mudanças paradigmáticas. Mas de que 

forma os temas referentes à sexualidade e à educação sexual tem sido 

abordados nas escolas com vistas ao enfrentamento de desafios que 

possam ser transformadores de entendimentos e ações? Assim, este 

ensaio tem como objetivo apontar para alguns desafios da Educação 

Sexual na escola nos dias de hoje.  

  A escola pode vir a transformar-se em um ambiente propício 

para discussão de todos os temas presentes no cotidiano, com vistas 

ao papel formador e orientador. Várias são as crenças a respeito da 

sexualidade e sua manifestação que permeiam o ambiente escolar, 

originárias de contextos diferenciados, culturas distintas e também 

influenciadas por diversos pensamentos religiosos. Por estes motivos, 

podem estar sujeitas a desconhecimentos, preconceitos que, por sua 

vez, perpetuam ideias conservadoras e distorcidas frente à realidade 

atual. Rufino et al (2013) destacam que as dificuldades encontradas 

por professores (as) referem-se à ausência de experiência na temática, 

não possuindo capacitação em formação continuada, pois o assunto 

não está contemplado no Projeto Político Pedagógico (PPP). Oficinas, 

treinamentos, cursos, conferências, encontros, palestras, dinâmicas e 

tantas outras ferramentas são aliadas para auxiliar os (as) professores 

(as) em suas práticas diárias. 

Abreu (2017) identifica que a formação inicial dos professores 

é deficitária e não contempla assuntos de sexualidade que os impedem, 

posteriormente, de trabalhar tais conteúdos. Ressalta a necessidade de 

formação continuada aos profissionais.  
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A falta de material didático e a não aceitação dos pais são 

dificuldades que os professores encontram em sala de aula (NOVAK, 

2013). Quando se aborda Educação Sexual, há necessidade de 

investimentos político-econômicos, conectadas a situações 

governamentais de um país. O viés político é complexo, mas faz parte 

para o desenvolvimento de políticas públicas.   

É importante destacar que a sexualidade é remetida quase que 

constantemente ao sexo. A sexualidade é um conjunto de experiências 

vividas, envolvendo sim o sexo, mas muito mais que isso: é 

desenvolvimento humano, são descobertas, angústias, tabus, crenças, 

culturas, social, desmistificações e para além disso: a vida. 

Pantoja (2013) comenta que sexualidade se caracteriza como 

assunto inquietante e, por muitas vezes, recusado por educadores em 

suas práticas diárias. No entanto, as escolas têm sido convidadas a 

refletir sobre as transformações da contemporaneidade relacionadas à 

sexualidade e suas práticas, especificamente na adolescência, uma vez 

que suas expressões nessa fase são inquietantes e alarde no ambiente 

escolar. 

Meneghetti (2016) considera que as políticas educacionais 

garantem que a Educação Sexual seja discutida na escola, assim faz 

um questionamento sobre o papel do professor na realização dessa 

prática, problematizando sobre a existência de dificuldades que os 

profissionais encontram na realização da prática pedagógica.  

A relação entre sexualidade e escola é estreita, embora seja 

um ambiente academicamente positivo para promover reflexões e 

desenvolvimento do indivíduo de forma integral. A sexualidade deve 

ser continuamente trabalhada por professores (as), não restringindo-se 

apenas a ações pontuais e episódicas, dando continuidade a 

interdisciplinaridade, propondo reflexão do sujeito sobre sua vida 

(PANTOJA, 2013).  

Maia e Maia (2005 apud Meneghetti, 2016, p. 27) destacam 

que a Educação Sexual exige revisão de preconceitos e tabus por parte 

do educador, bem como a reformulação de suas atitudes relacionadas 

a sexualidade, com respeito as crenças, valores e condutas. Novak 

(2013) é enfático ao declarar que cabe ao educador criar momentos de 

reflexão, estudo, debate, orientação, que contribuam e auxiliem o 
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aluno em suas necessidades. Logo, essa revisão de valores pessoais 

torna-se imprescindível. 

As ações de educação sexual podem sofrer alguns percalços, 

desafios e dificuldades por parte dos professores (as), conforme aponta 

Meneghetti (2016), não menos importante, os (as) professores (as) 

necessitam de estímulo por parte da gestão educacional. 

É importante questionar o que seria um gestão educacional 

eficaz e/ou participativa, já que há visões pessoais e profissionais das 

mais diversas sobre eficácia. Claramente há tropeços e dificuldades, 

embora possa haver um maior investimento por diversos setores, em 

esquemas de parceria. A área de saúde de um município, por exemplo, 

pode realizar parcerias constantes à respeito da Educação Sexual e 

seus significados, pois a sexualidade é um território que passa por 

vastos campos do conhecimento. Noções básicas do tema, como 

aspectos biopsicossociais como a menarca (primeira menstrução na 

menina), gravidez, polução noturna (meninos), ejaculação, ereção, 

busca do prazer, infecções sexualmente transmissíveis – ISTs -, em 

suma, o corpo todo de um indivíduo. Ainda são possíveis parcerias 

para além da saúde, com diversos setores de uma cidade para adentrar 

às escolas, como: promoção/desenvolvimento social, cultura, esportes 

e outros. Há profissionais psicólogos, assistentes sociais, 

fisioterapeutas, médicos da família, ginecologistas, urologistas, entre 

muitos outros que podem realizar parcerias com as equipes escolares. 

Embora possam haver parcerias das mais diversas, Meneghetti 

(2016) descreve que a maior dificuldade apresentada por professores 

(as) ainda é a ausência da família e/ou sua permissividade com relação 

a sexualidade de seus filhos, ressaltando que os professores 

consideram complexos os assuntos como de exemplo: masturbação, 

violência sexual e homossexualidade para serem trabalhados na 

escola.  

Silva (2016) aborda que a Educação Sexual no ensino escolar 

compreende uma variável fundamental para o desenvolvimento crítico 

e para a emancipação política e social dos alunos. Contudo, de fato, 

não se efetiva. O que de fato ocorre é a relutância do legislativo e uma 

omissão do executivo, subalternizados pelo conservadorismo, têm 



 RETEXTUALIZAÇÃO: COMUNICAÇÃO, LITERATURA E LINGUAGENS 

ISBN 978-85-92872-30-4 
 
 

 

P
ág

in
a2

1
2

 

responsabilidade central para a manutenção e conservação desse 

cenário.  

A orientação para a sexualidade saudável também deveria ser 

uma tarefa a ser trabalhada nas escolas, incorporada pelo projeto 

político pedagógico, transversalmente, isto é, desde a educação 

infantil, passando por todos os níveis escolares (fundamental e médio). 

Porém essa é uma tarefa árdua pois implica na revisão de conceitos, 

preconceitos, na superação de estereótipos “um olhar reflexivo sobre 

a própria sexualidade, lidar com tabus, medos, vergonhas. Exige 

dedicação e estudo” (Egypto, 2003, p. 9) e na disposição para abordar, 

de forma a respeitar a diversidade, temas delicados mas necessários.  

Diante do exposto, a Educação Sexual envolve sutilezas que 

perpassam também pela relação familiar, pela saúde sexual, por 

sentimentos, entre tantas outras possibilidades. De acordo com Egypto 

(2003, p. 11) “...o que realmente importa é a abertura de espaço para 

informação, discussão de valores e a possibilidade de refletir”. 

Despojar-se de conceitos e preconceitos, enfrentar medos e 

tabus, desconstruir e reconstruir são atitudes que poderiam 

transformar o ambiente escolar.  

 
A educação sexual é, sim, um meio e não um fim, fazendo-se clara a 

necessidade de haver reflexão sobre as singularidades de cada faixa 

etária e sobre os fatores de risco. Para isto, talvez o primeiro passo 

seja reconhecer a criança como ser sexuado e o adolescente 

desvinculado dos estereótipos que o ligam à liberação dos costumes, 

ao erotismo excessivo e à promiscuidade; é igualmente importante 

não encarar a sexualidade como sinônimo de sexo ou atividade sexual, 

mas, sim, como parte inerente do processo de desenvolvimento da 

personalidade. (SAITO; LEAL, 2000, p. 45) 

 

No que se refere à Educação Sexual no Brasil, Ribeiro (2004), 

menciona que esta foi proposta realmente de formas diferentes em 

cada momento histórico, citando como exemplos: o prevalecimento 

do debate religioso no início da colonização, partindo dos jesuítas para 

com os índios, bem como, uma conotação mais científica que 

patologizou a questão da sexualidade expandindo estudos na década 

de 70 e 80, e ainda a entrada nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
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(PCN), em 1994, da Educação Sexual como como um dos temas 

transversais a serem trabalhados em todas as disciplinas vigentes.   

Segundo Figueiró (2009), a Educação Sexual vem sendo 

paulatinamente reconhecida, porém argumenta sobre o sentimento de 

insegurança e a preocupação dos profissionais em lidar com o tema, 

justamente porque tanto no Magistério quanto nas Licenciaturas, não 

têm realizado formação direcionada a esta temática. Os resultados de 

seus estudos aponta para um o lapso entre o conteúdo das políticas 

educacionais e as práticas em sala de aula. Os estudos recomendam, 

também, a necessidade de formação técnico-científica dos professores 

– de todas as faixas etárias, desde a Educação Infantil ao Ensino Médio 

-, em Educação Sexual.  

No que se refere ao sexo propriamente dito, com trabalho 

juntamente à adolescentes, o educador deve procurar um número de 

informações e experiências que possam enriquecer o conhecimento do 

aluno sobre a educação sexual, ofertando aos discentes uma vida 

sexual prazerosa e, mais que isso, responsabilidade (CAIADO, 2019). 

A escola pode ser um canal propício para discussão e saber, 

fortalecendo o sujeito quanto à compreensão de conceitos. 

Consideramos, portanto que, a parceria entre escola, família, 

profissionais da saúde, educação e universidades brasileiras, dão 

sustentação a Educação para o aparelhamento dos (as) professores 

(as). Avaliamos necessária - e até mesmo imprescindível -, a revisão 

curricular dos cursos de licenciaturas, com vistas a perspectiva 

interdisciplinar do ensino, além de investimentos em na formação 

continuada. 

Apreciamos ainda, como estratégia metodológica, para 

minimizar os impactos das dificuldades encontradas pelos (as) 

professores (as), a criação de material didático adequado as 

necessidades desses profissionais. Todo o conjunto escolar está em 

constante aprendizado e transformações, tendo desafios constantes. 
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Capítulo 15 

TECNOLOGIAS DIGITAIS DE COMUNICAÇÃO E 

INFORMAÇÃO: O BLOG COMO ESTRATÉGIA 

EDUCACIONAL 

 

Maria José Alves de Assunção 

 

INTRODUÇÃO 

 

Vivemos na sociedade da aprendizagem, onde quanto mais 

aprendemos mais percebemos o quanto temos que aprender. Nesse 

contexto, a escola e os professores devem oferecer aos seus educandos 

os recursos disponíveis no âmbito escolar. Recusar essa possibilidade 

significa omissão e não cumprimento da missão principal do 

educador: preparar o cidadão para um mundo cada vez mais 

competitivo e, com grandes disparidades sociais. O blog faz parte 

desses recursos, e esse artigo demonstra suas funcionalidades e 

possibilidades pedagógicas e educacionais. 

A Base Nacional Comum Curricular – BNCC, homologada 

em dezembro de 2017 e que é referência para a construção dos 

currículos educacionais que estarão em vigor a partir de 2020, traz 

orientações de tudo o que os estudantes têm direito de aprender no 

ensino Fundamental e médio. Aponta como os temas e componentes 

curriculares se relacionam, como usar a tecnologia entre outros. 

Durante o processo da Educação Básica, essas aprendizagens 

essenciais que a BNCC define, têm o objetivo de assegurar o 

desenvolvimento de dez competências gerais, que no âmbito 

pedagógico referem-se aos direitos de aprendizagem. Em relação ao 

uso das tecnologias como estratégia para facilitar a aprendizagem, a 

BNCC traz explícito principalmente na competência de número cinco. 

 
Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 

diversas práticas sociais (incluindo escolares) para se comunicar, 

acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 
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problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva 

(BNCC, p.9). 

 

Assim sendo, a função do docente não pode mais se restringir 

à difusão de conhecimentos, sua competência deve deslocar-se para os 

processos de ensinar e aprender, onde podem ser utilizadas as TIC 

(Tecnologia de Informação e Comunicação), como sua aliada na 

construção do conhecimento. Dessa forma na atualidade não se pode 

pensar no processo ensino-aprendizagem sem levar em conta o aparato 

tecnológico existente nas escolas e no mercado de trabalho, uma vez 

que esse aparato já faz parte do cotidiano dos estudante e pode 

contribuir com a sua aprendizagem. 

Contudo, o que nos motivou a realizar o estudo apresentado 

neste artigo originou-se de reflexões geradas durante as ministrações 

da disciplina Educação e Inovações Tecnológicas, onde se percebeu 

que alguns fatores dificultavam os acadêmicos no uso das TIC – 

Tecnologia da Informação e Comunicação. Com a implantação das 

primeiras oficinas, observamos mudanças de comportamento desses 

acadêmicos, principalmente quanto a sua habilidade para lidar com a 

mídia informática, como também comprometimento e interesse em 

participar desse projeto de construção de blogs educacionais.  

           Diante desta constatação, esse estudo buscou realizar uma 

investigação sobre a funcionalidade e aplicabilidade do blog como 

estratégia educacional, e suas contribuições no ensino aprendizagem 

da Faculdade M; bem como, identificar quais foram os mecanismos 

propulsores e inibidores do uso do blog como recurso na educação.  

Para nortear esta pesquisa, a abordagem foi etnográfica pois, 

de acordo com André (1995, p.25), “é utilizada para descrever a 

cultura de grupo social, visa à compreensão da cultura de um grupo de 

pessoas com o objetivo de entender os motivos de determinado tipo de 

comportamento, hábitos e valores”. Nela, o papel do investigador é de 

intérprete da realidade daquilo que está sendo observado. 

 A amostragem do estudo está constituída de 28 (vinte e oito) 

acadêmicos do 3º período da Faculdade M do curso de 

pedagogia/Séries iniciais na disciplina Educação e Inovações 

Tecnológicas. Para a coleta de dados junto aos participantes do curso, 

adotamos o instrumento questionário, cuja tabulação dos dados foi 
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registrada no Programa Operacional Excel. Para divulgação dos 

resultados, elaboramos um Folder Informativo na versão impressa e 

digital, por envolver o domínio de diversas ferramentas (editor de 

textos, navegação na Internet, uso de e-mail, ferramentas de edição, 

manuseio de figuras) e por apresentar inúmeras possibilidades de uso 

didático. 

 

BLOGOSFERA: INTERAÇÃO, COOPERAÇÃO E 

COLABORAÇÃO. 

 

 Blog é uma palavra abreviada de Weblog, que se constitui de 

palavras da língua inglesa web e log. As duas palavras: podem 

apresentar significados diversos. Web: tecido, teia, trama, enredo ou 

entrelaçamento. A palavra web também é utilizada quando nos 

referimos a world wide web (Rede de alcance mundial). Log significa 

diário de bordo, que apresenta o registro do índice de velocidade, 

milhas, detalhes do progresso diário de uma viagem de navio ou de 

uma aeronave.  

 
Em 1999, foram criados os primeiros aplicativos e serviços de 

weblog, como o Blogger, do Pyra Lab (hoje Google), e o Edith This 

Page (hoje Manila), da Userland. Estes sistemas de baixo custo 

facilitam a disseminação da prática do weblog. Por dispensarem 

conhecimentos especializados e agregarem, num mesmo ambiente 

diversas ferramentas para uso nos weblogs (GUTIERREZ, 2005) 

 

O blog é um ambiente de criação, edição e publicação online 

que não exige conhecimentos técnicos especializados e agrega uma 

série de ferramentas gratuitas, de auxílio à publicação. Os posts são 

publicados em ordem cronológica inversa, com o conteúdo mais 

recente no alto da página, que deve ser atualizada com frequência. 

Caracterizam-se por serem páginas publicadas por uma só pessoa, ou 

seja, na maioria das vezes são relatos pessoais, sendo também como 

“diários íntimos na internet”; cada bloco de texto possui um link 

permanente de acesso; o acesso aos conteúdos das páginas é gratuito; 

aceita comentários ou não; são hipertextos, ou seja, possuem ligação 

com outros textos.  
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A princípio, o diário na internet vem assumir o pecado da vaidade no 

escrito íntimo. Ele é a prova de que o diarista pretende falar de si 

mesmo e espera que um grupo de pessoas se interesse e goste do 

assunto. O fenômeno começou a se desenrolar no Brasil por volta do 

início do ano 2000, embora já tivesse surgido em outros países, e 

recebeu o nome de blog, criado pelos próprios praticantes do gênero 

(SCHITTINE, 2012 P.14). 

 

De acordo com Gutierrez, 2005, p.6, desde 1997, quando 

existiam quatro ou cinco blogs primitivos, a quantidade de blogs vem 

crescendo, sendo que em 2002 estimou-se em aproximadamente meio 

milhão; em 2003 essa quantidade triplicou; em 2004 chegou a dez 

milhões. A Technorati, um site monitorador de blogs afirma que a 

quantidade de blogs dobra a cada cinco meses. 

 

BLOG: POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS 

 

Vivemos em uma sociedade da aprendizagem, na qual 

aprender constitui uma exigência social crescente, que não apenas 

exige que aprendamos cada vez mais coisas, mais que aprendamos de 

outra maneira, no âmbito de uma nova cultura da aprendizagem, de 

uma nova forma de conceber e gerir o conhecimento, principalmente 

da perspectiva cognitiva. 

 
(...) as tecnologias da informação estão criando novas formas de 

distribuir socialmente o conhecimento, que estamos apenas 

começando a vislumbrar, mas que, seguramente, tornam necessárias 

novas formas de alfabetização (literária, gráfica, informática, 

científica, etc. (POZO, 2001) 

 

Essa nova cultura da aprendizagem não deve ser ignorada pelo 

professor e pela escola. A informatização do conhecimento tornou 

muito mais acessíveis todos os saberes ao tornar mais horizontais e 

menos seletivos a produção e o acesso ao conhecimento. Diante de 

tantas informações muitas vezes desorganizadas e difusas requer do 

aluno nova competência cognitiva. Cabe então à escola e aos 

professores formar os alunos para terem acesso e darem sentido à 

informação, proporcionando-lhes a capacidade de aprendizagem que 
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lhes permitam uma assimilação crítica da informação. Formar 

cidadãos para uma sociedade aberta e democrática, para aquilo que 

Edgar Morin (2001) chama de democracia cognitiva. 

Porém, para transformar as formas de aprender dos alunos é 

necessário também mudar as formas de ensinar de seus professores, 

ou seja, a cultura da aprendizagem requer novos perfis tanto do aluno 

como do professor para encarar a nova cultura da aprendizagem.  

Nesse contexto, surge o blog como a ferramenta adequada às 

práticas inovadoras na educação, facilitando a formação de 

comunidades de interesses e trocas culturais. Percebe-se que de uma 

forma gradativa os professores e alunos vêm utilizando os blogs como 

um processo inovador no ensino/aprendizagem quebrando as barreiras 

da sala de aula através de uma nova forma de ensino coletivo e virtual. 

A criação de blogs educacionais contribui para a aproximação 

aluno/professor e favorece o processo de ensino num ambiente virtual 

de aprendizagem, pois privilegia a interatividade, a autoria e a 

autonomia dos alunos. 

 
O ambiente virtual de aprendizagem deve favorecer a interatividade 

entendida como participação colaborativa, bidirecionalidade e 

dialógica, e conexões de teias abertas como elos que traçam a rama 

das relações. O informata que programa esse ambiente conta, de 

início, com o fundamento digital, mas para garantir hipertexto e 

interatividade terá que ser capaz de construir interfaces favoráveis à 

criação de conexões interferenciais, agregações, multiplicidade, 

usabilidade e integração de várias linguagens (sons, textos, fotografia, 

vídeo). Terá que garantir a possibilidade de produção conjunta do 

professor e dos alunos e aí a liberdade de trocas, associações e 

significações como autoria e co-autoria” (SILVA, apud SILVA, 2005, 

p.199). 

 

Segundo a pesquisadora de Mídias na Educação Sammya 

Tajra (2012), a importância da tecnologia computacional na área 

educacional é indiscutível e necessária, seja no sentido pedagógico, 

seja no sentido social. Não cabe mais à escola preparar o aluno apenas 

nas habilidades de linguística e lógico-matemática, apresentar o 

conhecimento dividido em partes, fazer do professor o grande detentor 

do conhecimento e valorizar apenas a memorização. Hoje, com o novo 
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conceito de inteligência, em que podemos desenvolver as pessoas em 

suas diversas habilidades, o computador aparece num momento 

bastante oportuno, inclusive para facilitar o desenvolvimento dessas 

habilidades – lógico-matemática, linguística, interpessoal, 

intrapessoal, espacial, musical, corpo-cinestésica, naturista e pictórica. 

Os blogs utilizados como ferramentas educacionais 

promovem a troca de ideias e o relacionamento entre os alunos. Os 

trabalhos escolares executados podem ser postados sendo valorizados 

e alcançando maior projeção. O recurso dos comentários através de 

uma atividade assíncrona traz um retorno quase que instantâneo e 

motiva a participação na blogosfera. A possibilidade de incluir links 

torna o texto em hipertexto, diminuindo a linearidade, tornando a 

navegação mais dinâmica.  

 
O hipertexto ou multimídia interativa adéqua-se particularmente aos 

usos educativos. É bem conhecido o papel fundamental do 

envolvimento pessoal do aluno no processo de aprendizagem. Quanto 

mais ativamente uma pessoa participa da aquisição de um 

conhecimento, mais ela irá integrar e reter aquilo que aprender. Ora, 

a multimídia interativa, graças à sua dimensão reticular ou não linear, 

favorece uma atitude exploratória ou mesmo lúdica, face ao material 

a ser assimilado. É, portanto, um instrumento bem adaptado a uma 

pedagogia ativa. (LÉVY, 1993, p.40) 

 

Para que essa atitude lúdica e exploratória citada por Lévy 

ocorra, é necessário um espaço propício. Portanto, os professores 

precisam oferecer interfaces e ferramentas adequadas e criar ocasião 

para que os alunos sejam motivados a realmente fazer uso das 

multimídias interativas e dessa forma o objetivo pedagógico seja 

alcançado. 

 

CONSTRUINDO O BLOG 

 

Para analisar e demonstrar a funcionalidade do blog como 

ferramenta educacional foram realizadas as seguintes ações: Num 

primeiro momento foi construído um projeto pedagógico com o título 

O Blog na Sala de Aula, onde os acadêmicos puderam fazer seu plano 

de trabalho, delimitar suas ações, como a escolha do tema e 
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delimitação do público alvo esperado; num segundo momento foram 

feitas oficinas no laboratório de informática da faculdade M, com o 

acompanhamento e orientação da professora da disciplina de 

Educação e Inovações Tecnológicas, que construiu um blog com a 

finalidade de servir como referência e onde foram linkados todos os 

blogs construídos pelos acadêmicos para visita e comentários dos 

colegas de sala. 

Para iniciar os blogs foi necessário escolher um site que 

oferecesse o serviço gratuito de criação, hospedagem e publicação na 

internet. Dos vários serviços oferecidos, o escolhido foi o Blogger, que 

como a maioria não exige conhecimentos técnicos especializados 

sobre linguagem de HTML para criação de páginas na internet e 

oferece recursos e apresentam os mesmos ícones utilizados nos 

editores de textos para a edição das fontes: negrito, alinhado a 

esquerda etc. Devido a essas facilidades, diariamente são criados 

milhares de blogs, incluindo os educacionais.  

Esse projeto foi desenvolvido no intervalo de 05 (cinco) 

meses, onde cada acadêmico construiu seu próprio blog com temas 

educacionais por ele escolhido, como: História Infantil, Criança na 

Escola, Brincadeiras de criança, Doença infantil, O lúdico em sala de 

aula, Bullying na escola, Música infantil, Pensadores pedagógicos e 

outros. 

             Referente ao papel do blog como ferramenta dinamizadora no 

processo de ensino aprendizagem, ao realizarmos a pesquisa 

quantitativa, 100% concordaram com que o blog dinamiza o processo 

de ensino/aprendizagem e justificaram citandos motivos como, 

“Desenvolve competências  para criar, publicar e compartilhar, 

criando assim uma rede de inteligência coletiva; possibilita pesquisar 

temas em blogs específicos; estimula a interação entre 

aluno/professor; favorece a da troca de conhecimento e estimula a 

autoria. 

Quanto aos temas escolhidos pelos acadêmicos, a maior parte 

estão ligados principalmente à educação infantil, ou seja:  Estórias 

Infantis, O lúdico na escola, Doença infantil, Criança na escola, Lixo 

no lixo, Pedagogia, Bullying escolar, Música infantil, Escola rural e 

os Pensadores da pedagogia. A aceitação pelo público alvo foi 
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satisfatória, pois de acordo com os gadjet, marcador de visitas e mural 

inseridos nos blogs, dá para perceber a participação desse público. 

Quanto à visão dos estudante sobre blog, antes e despois da 

execução desse projeto, a maioria não tinha noção das possibilidades 

educacionais oferecidas por essa ferramenta. Concebiam o blog 

apenas como um diário íntimo e pessoal ou um instrumento de lazer e 

exibição. Após a execução do projeto perceberam as possibilidades de 

uso na educação. 

A estudante A afirma que, “Quando criei o blog, pensei em 

postar simplesmente alguns conteúdos. Hoje vejo que num blog posso 

escrever o que penso, aceitar sugestões, fazer registros diários que 

podem ser comentados por pessoas em geral”. 

                De acordo com a estudante B, “Após a construção do blog 

percebi que o mesmo facilita os estudos e me ajuda a encontrar tudo 

relacionado ao assunto que me interessa. É muito prazeroso por que 

construí meu próprio blog, com assuntos do meu interesse, daquilo que 

gosto de falar”. 

            O estudante C afirma que, “Antes achava que o blog não servia 

como instrumento educacional, e que era apenas para divertimento. 

Agora vejo que é diferente, pois o blog se adapta ao processo de 

ensino/aprendizagem”. 

                 No que se refere às possibilidades oferecidas pelo uso do 

blog na educação, as possibilidades percebidas foram transmissão de 

conhecimento, comunicação assíncrona, troca de informação, maior 

vínculo com o pesquisador, maior proximidade entre aluno e 

professor. 

             De acordo com a estudante D, “Percebi que o blog possibilita 

a troca de informações, trocar ideias, novos contatos e que aproxima 

as pessoas”. 

           De acordo com a estudante E, o blog “Possibilita a interação 

aluno/professor e facilita melhor aproveitamento no aprendizado”. 

              A estudante F afirma que o blog “Proporciona dinamismo, 

criatividade e cria um vínculo com o pesquisador”. 

           De acordo com a visão dos acadêmicos, o professor da atual 

sociedade da aprendizagem deve ter conhecimento das novas TIC – 

Tecnologia da Informação e Comunicação – bem com saber manuseá-



 RETEXTUALIZAÇÃO: COMUNICAÇÃO, LITERATURA E LINGUAGENS 

ISBN 978-85-92872-30-4 
 
 

 

P
ág

in
a2

2
5

 

las para transmitir conhecimentos com segurança, ou seja, formar 

alunos para terem acesso e darem sentido à informação, 

proporcionando-lhes capacidade de aprendizagem que lhes permitam 

uma assimilação crítica da informação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Durante a execução do projeto, verificou-se excelente 

receptividade e participação por parte dos alunos através de um 

processo de interação, cooperação e colaboração nas atividades do 

blog, como recados nos murais e comentários nos posts da professora 

e dos colegas. Através de observações das aulas, percebeu-se alegria 

e entusiasmo da turma ao participar das aulas no laboratório de 

informática. Foram construídos um total de 28 blogs com temas 

educacionais escolhidos pelos próprios estudantes 

 

Acreditamos que o projeto O blog como estratégia 

educacional, foi um grande avanço no que diz respeito à dinamização 

do processo ensino/aprendizagem, pois através da 

construção/manutenção do blog e uso das TICs – Tecnologia da 

Informação e Comunicação – os estudante puderam perceber as 

potencialidades e limites dessa ferramenta. Através da pesquisa e 

execução do projeto foi possível identificar e caracterizar algumas 

práticas existentes nos blogs servindo como referencial teórico e 

estímulo para posteriores estudos e investigações sobre a utilização 

dos blogs na educação. Dessa forma o projeto contribuiu para 

desenvolver as habilidades e competências relacionadas às ciências e 

tecnologias, ou seja, desenvolveu a capacidade de lançar mão dos mais 

variados recursos, de forma criativa e inovadora, no momento e do 

modo necessário. 
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Capítulo 16 

É PRECISO TRANSCREVER O MUNDO: REPENSANDO O 

ATO DE LER COM PAULO FREIRE 

 

Ronilson de Sousa Lopes 

Francisco Marcos Rodrigues da Costa 

Cláudio Lopes Negreiros 

 

 

INTRODUÇÃO 

Aprendendo a ler o mundo 
 

  Paulo Freire é considerado um dos mais relevantes pensadores 

na área da filosofia da Educação no Brasil e no mundo. A partir de 

suas contribuições foi possível renovar o ensino brasileiro. Ele 

defende uma forma mais abrangente de leitura, a qual começa com 

leitura de mundo, sendo que esta precede a leitura da palavra escrita. 

No livro A importância do ato de ler, Freire (1989), mostra o 

aprendizado que temos quando fazemos a leitura do mundo, os 

acontecimentos do cotidiano nos ensinam muito e devem ser 

valorizado pela escola. Porém, muitas vezes, os educadores se 

colocam na condição de sabedores de tudo e desconsideram o saber 

do educando. Esta prática, Paulo vai chamar de educação bancária, 

uma vez que o educador se coloca como o único possuidor do saber e 

age no sentido de depositar os conteúdos na cabeça dos educandos. 

Por isso o presente artigo objetiva discutir a respeito da importância 

do ato de ler na obra do educador brasileiro Paulo Freire.  Visto que 

esse teórico lutou incansavelmente através de sua militância política e 

social pela superação da opressão e das desigualdades sociais, através 

do despertar da consciência crítica, da consciência história do 

educando. Seu projeto educacional sempre contemplou essa prática, 

construindo sua teoria do conhecimento com base no respeito pelo 

educando, na conquista da autonomia e na dialogicidade enquanto 

princípios metodológicos.  

Essa prática educativa problematizada por Paulo Freire como 

Educação bancária, necessita ser superada, visto ser autoritária, “a 
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memorização mecânica da descrição do elo não se constitui em 

conhecimento do objeto”, (FREIRE, 1989, p. 12). Como fica claro na 

citação abaixo onde o escritor fala da postura do intelectual bancário: 

 
O intelectual bancário memorizador, que lê horas a fio, domesticando-

se ao texto, temeroso de arriscar-se, de suas leituras quase como se 

estivesse recitando-as de memória – não percebe, quando realmente 

existe, nenhuma relação entre o que leu e o que vem ocorrendo no 

país, na sua cidade, no seu bairro. Repete o lido com precisão mas 

raramente ensaia algo pessoal, (FREIRE, 1996, p. 14). 

 

 Em lugar da postura bancária as escolas devem adotar uma 

postura dialógica, onde o educador ensina e aprende enquanto ensina, 

pois ninguém educa ninguém, mas os homens se educam através do 

diálogo, da interação de uns com os outros, como afirma o educador,  

 
Por que não aproveitar a experiência que têm os alunos de viver em 

áreias da cidade descuidadas pelo poder público para discutir, por 

exemplo, a poluição do riachos e dos córregos e os baixos níveis de 

bem-estar das populações, os lixões e os riscos que oferecem à saúde 

das gentes. Por que não há lixões no coração do bairros ricos e mesmo 

puramente remediados dos centros urbanos? Esta pergunta é 

considerada em si demagógica e reveladora de má vontade de quem a 

faz. É pergunta de subversivo, dizem certos defensores da democracia, 

(FREIRE, 1996, p.15). 

 

Nesse sentido, é muito importante que o professor seja um 

pesquisador de sua prática, buscando sempre uma formação 

continuada, para permanecer sempre atual. Bem como, deve ser atento 

aos problemas da realidade, cotidiano das pessoas aonde atua. Por 

isso, acredita-se que esta reflexão seja importante, uma vez que: 

 
Estamos vivendo uma época em que a carência da reflexão sobre a 

realidade brasileira pode ser um agravante no quadro de exclusão e 

desigualdade social provocada pela globalização. É fundamental, 

portanto, pensar elementos que nos permitam avançar numa história 

tecida por contingencias, mas compreendendo que só modificamos a 

realidade a partir de uma reflexão, (NORONHA, 2012, p. 173). 
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Portanto, refletir sobre a postura da escola, a qual se configura 

como postura política, na tentativa de compreender a realidade e 

buscar superá-la, nesse momento da história atual do Brasil se tornou 

extremamente relevante. 

A presente pesquisa se configura como uma pesquisa 

bibliográfica, tendo como referencial, além das obras de Paulo Freire, 

A importância do Ato de ler e Pedagogia da Autonomia, o livro Prática 

de leitura de Maria Heléna Martins e outros. 

 

A EDUCAÇÃO COMO PRÁTICA POLÍTICA 

 

O primeiro passo para compreender a proposta de Paulo Freire 

é pensar a prática educativa como um agir político. Quem se diz 

educador tem que ter consciência de que sua prática não é neutra, mas 

que tem um propósito, como afirma Freire nos seus apontamentos 

sobre o ato de ler: 

 
O mito da neutralidade da educação, que leva à negação da natureza 

política do processo educativo e a toma-lo como um quefazer puro, 

em que nos engajamos a serviço da humanidade entendida como uma 

abstração, é o ponto de partida pra compreender as diferenças 

fundamentais entre uma prática ingênua, uma prática “astuta” e outra 

crítica, (FREIRE, 1989, p. 15). 

 

Portanto, como bem enfatiza este autor, a prática educativa 

tem que se caracterizar como uma prática política, se por a serviço, no 

caso, da liberdade, não uma liberdade oferecida, visto que esta é a 

posição do opressor, mais uma prática de vai se desvelando a partir da 

realidade do próprio oprimido que vai se descobrindo como oprimido 

e vai se apropriando de sua liberdade. 

Por isso, quando os educandos se descobrem como 

possuidores de um saber que, embora não seja acadêmico, mas 

conhecimento válido, uma vez que resolvem os afazeres do dia a dia, 

e que esse conhecimento não deve ser anulado, mas somado e 

ampliado, eles se sentem valorizados e capazes de interagir no fazer 

educativo e da mesma forma, o professor uma vez que descobre que 

os alunos já trazem saberes de seu universo e que esse saber é 
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importante, pode aprender sobre esse universo e ampliar sua visão de 

mundo e melhorar sua prática educativa. Assim, os educandos tem a 

oportunidade de superar o senso comum, conforme afirma Freire: 

 
A curiosidade ingênua, do que resulta indiscutivelmente um certo 

saber, não importa que metodicamente desrigoroso, é a que 

caracteriza o senso comum. O saber de pura experiência feito. Pensar 

certo, do ponto de vista do professor, tanto implica o respeito ao senso 

comum no processo de sua necessária superação quanto o respeito e o 

estímulo à capacidade criadora do educando. Implica o compromisso 

da educadora com a consciência crítica do educando cuja “promoção” 

da ingenuidade não se faz automaticamente, (FREIRE, 1996, p. 14). 

 

É a partir desse contato entre sujeitos do conhecimento que 

interagem, que partilham, que refletem juntos que é possível gerar 

conhecimentos validos para uma liberdade efetiva, o educador que se 

liberta do opressor que há em si mesmo e os alunos que se libertam da 

condição de oprimidos. Através de práticas de leituras diferenciadas, 

comparando autores, dialogando, refletindo, problematizando, 

produzindo textos, refazendo olhares, em outras palavras, 

conhecimentos, produzido discursos.  

Por isso, a educação é um ato político. O professor quando se 

posiciona como democrático, crítico, amoroso permite que os alunos 

possam, também, exercer o papel político de sujeitos que lutam pelo 

próprio desvelar do mundo.  

O simples fato da escolha de um texto para orientar os estudos 

revela que lado se está. Quando o docente busca ler o mundo, por 

exemplo, a partir da visão Márcio Sousa, no livro Amazônia Indígena, 

o qual a firma que “os narradores coloniais não somente se 

identificavam com as marcas da colonização, mas também com sua 

linguagem”, (SOUZA, 2016, p. 71), seria bem diferente escolher um 

autor conservador, como por exemplo, Euclides da cunha, o qual 

descreve no livro Amazônia – um Paraíso perdido: “[...] resumindo os 

traços característicos dos habitantes, deste modo desalentador: - 

lascívia, bebedice e furto” (CUNHA, 2003, p. 48). Como se percebe, 

os dois autores estão falando sobre a Amazônia, porém de pontos de 

vista bem diferentes, portanto, a escolha da leitura pelo professor não 

deve ser aleatória.  
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Dessa maneira, o professor deve fazer uso de uma leitura que 

tenha um viés que desenvolva uma visão política e libertadora para o 

ato do ensino aprendizagem. Assim,  pode-se considerar que a escolha 

do tipo de leitura direcionada pelo professor em relação ao aluno pode 

ter uma  ação política, que  autoritária ou libertária. Quando a leitura 

desconsidera a realidade do aluno torna-se amorfa, o aluno é apenas 

um objeto que não contribui para a mudança das distorções sociais. 

Por outo lado, quando prioriza o contexto de mundo transforma o 

aluno em sujeito a serviço de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Essa visão pedagógica de Paulo Freire parte do princípio de que a 

educação é uma via de mão dupla entre professor e aluno, onde se deve 

ensinar e aprender simultaneamente. Portanto, cabe ao professor 

desenvolver u ações pedagógicas de reflexão e boas escolhas de 

leituras para que possa efetivar o verdadeiro ato de ler. Tudo isso é 

possível através de leituras e produções textuais a partir da realidade 

do aluno. Certamente esse método de ensino aprendizagem ira 

despertar a consciência crítica do aluno para debater notícias de jornais 

e revistas, fatos do cotidiano, repensando as ideias, posturas politicas 

onde cada aluno torna-se agente político dos seus próprios saberes.  

 

O CONHECIMENTO A PARTIR DAS VIVÊNCIAS  

 

O saber não nasce nos livros. O saber é gerado pelo homem 

através de suas vivencias, inquietações e buscas de alcançar respostas. 

Com o acúmulo de saber e informações o homem sentiu a necessidade 

de guardar tais saberes e informações nos livros a fim de postergar as 

próximas gerações o que avia descoberto, 

 
Numa aldeia neolítica, a transmissão oral e pessoal era suficiente para 

a sofisticação que as relações no interior de um pequeno grupo 

exigiam. Mas em agrupamentos maiores, em que nem todos 

conheciam todo e, mais ainda, em que um empreendimento podia 

durar mais de uma geração, a simples transmissão oral não era mais 

suficiente, (PINSKY, 2011, P. 72). 

 

Com isso, criaram-se os livros e tantas outras maneiras para 

guardar conhecimentos. Porém, com o passar do tempo, às vezes se 
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esquece de que o saber também pode ser gerado pelo homem em suas 

vivencias e se passou acreditar que o saber que já estão nos livros são 

os únicos verdadeiros.  

Da mesma maneira que existe uma ideologia que afirma que 

aqueles que dominam o conhecimento capaz de decifrar os códigos 

em que os livros foram escritos são os únicos possuidores de 

conhecimentos validos. 

Evidentemente que os livros são muito importantes. Dominar 

os conhecimentos capazes de ler e entender o que os livros contêm é 

bastante relevante, no entanto, não se pode reduzir os conhecimentos 

ao que já foi produzido e codificado nos livros.  

Por isso, o educador deve partir da vida do educando, do seu 

universo vocabular, de seu conhecimento de mundo. No entanto, não 

se pode menosprezar a leitura dos livros, tanto dos clássicos como 

daqueles que não são considerados canônicos, a partir de uma leitura 

séria, com afinco, conforme pose-se visualizar na citação abaixo: 

 
Dentro ainda do momento bastante rico de minha experiência como 

professor de língua portuguesa, me lembro, então vivamente quando 

se ela fosse de agora e não de um ontem bem remoto, das vezes em 

que demorava na análise de textos de Gilberto Freyre, de Lins do 

Rego, de Graciliano Ramos, de Jorge Amado. Textos que eu levava 

de casa e que ia lendo com os estudantes, sublinhando aspectos de sua 

sintaxe estreitamente ligados ao bom gosto de sua linguagem. Àquelas 

análises juntava comentários em torno de necessárias diferenças entre 

o português de Portugal e o português do Brasil, (FREIRE, 1989, p. 

12). 

 

Desta forma, o escritor Paulo Freire vai colocar a importância 

da prática pedagógica que está inserida no cotidiano, uma vez que 

acreditava que as pessoas devem aprender a ler a própria realidade 

problematizando-a de forma crítica e só então será capaz de decifrar 

um texto escrito de forma satisfatória e não como meros receptores 

passivos. 

 

A PRÁTICA DE LEITURA 
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Quando se fala de leitura, costuma-se entender que se deve ler 

tudo ou ler de qualquer maneira. As escolas até hoje, pelo menos 

alguns professores ainda persistem na prática de fazer com que os 

alunos leiam um grande número de livros ou mesmo que decorem 

alguns textos. Ora, Paulo Freire critica este tipo de procedimento, “A 

insistência na quantidade de leituras sem o devido adentramento nos 

textos a serem compreendidos, e não mecanicamente memorizados, 

revela uma visão mágica da palavra escrita”, (FREIRE, 1988, p.12). 

Como se o simples fato de se ler alguma coisa já fizesse a pessoa saber 

das coisas de forma crítica.  

Por isto, há uma necessidade de superar este tipo de 

pensamento, e valorizar outras vivencias, “temos, então, mais um 

motivo para ampliar a noção de leitura. Vista num sentido amplo, 

independente do contexto escolar, e para além do texto escrito, permite 

compreender e valorizar melhor cada passo do aprendizado das coisas, 

cada experiência”, (MARTINS, 2012, p.29). É o que Paulo vai dizer 

quando afirma que é necessário ler o mundo, antes mesmo de ler a 

palavra escrita. Neste sentido, o educador precisa valorizar os 

conhecimentos de mundo de seus educandos. Sobre a leitura do 

mundo, afirma Paulo: 

 
A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior 

leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquela. 

Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão 

do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das 

relações entre texto e o contexto, (FREIRE, 1989, p. 9). 

 

Evidentemente que a leitura do texto escrito também deve ser 

feito, com seriedade, com afinco, procurando desvendar o texto, 

problematizando-o. Ao comentar Paulo Freire, Sousa (2012) afirma: 

“estudar é, realmente difícil. Exige de que o faz uma postura crítica, 

sistemática. Exige uma disciplina intelectual que não se ganha a não 

ser praticando-a”. 

É a partir do momento em os sujeitos se assumem como 

autônomos é que se pode reconstruir a sociedade de forma mais 

igualitária e, neste sentido esta reconstrução da sociedade, pode nos 

dar, nos mais diferentes setores da vida nacional. O autor nos mostra 
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o exemplo em relação à leitura real que, “[...] não pode ser a repetição 

mecanicamente memorizada da maneira de ler o real. Se assim fosse, 

estaríamos caindo no mesmo autoritarismo tão constantemente 

criticado nesse texto”, (FREIRE, 1989, p.18). Essa afirmação nos diz 

que a principal finalidade ao escrever textos é desafiar aos educandos 

a pensarem certo, o que se pode significar não só chamar para luta, 

mas também problematizar, quer dizer, por problemas, estimular, 

provocar. Assim como Paulo bem dizia, não queremos ensinar um 

puro bê-á-bá, não nos interessa também, na pós-alfabetização, 

transferir ao povo frases e textos para irem lendo sem entender, mais 

que eles gerem a partir de sua própria realidade o saber através da 

dialogicidade.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho apresentado demostra as contribuições de Paulo 

Freire a respeito do ato de ler, ato este tão importante e tão 

significativo na vida de um ser humano. Este ato é um ato político, 

uma vez que os sujeitos que os realizam podem transformá-lo em um 

adestramento ou em um ato de liberdade, de cidadania. Ele se 

evidencia a partir da postura do educador, bem como de suas escolhas 

teóricas e metodológicas.  

Por isso, quem está à frente como educador precisa se assumir 

enquanto pessoa consciente de um fazer político, capaz de transformar 

a realidade, e o faz quando assume uma posição de problematizador 

democrático, capaz de aceitar dialogar e de trocar saberes com os 

educandos e não se colocar na condição de quem sabe 

desconsiderando os saberes desses, como se os discentes fossem 

meros depositários de saber, que precisassem que o educador 

colocasse os conteúdos em suas consciências. 

Pelo contrário, os educandos trazem muitos conhecimentos de 

seu universo e que devem ser valorizados. Trazem um conhecimento 

de mundo muito amplo e que pode e deve contribuir com a aula. O 

educador precisa ser humilde e reconhecer que, às vezes, não conhece 

deste universo, bem como, os educandos devem aprender com o 

professor. 
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Neste sentido, atreves do diálogo crítico a partir do encontro 

da realidade dos educandos e da realidade do universo do educador é 

possível uma interação e uma troca de experiência. Nessa forma, os 

alunos necessitam entender o seu mundo, lê-lo de forma crítica, e para 

isso, o educador vai contribuir nesse desvelamento, para que a partir 

dessa realidade ele possa também ampliar e adentrar no texto 

propriamente escrito e dialogar com outros saberes e com o contexto 

histórico e social. 

Ler o mundo aqui significa saber entender o cotidiano, 

interpretar a realidade circundante e a partir desse lugar em que se está 

inserido, sem negá-lo, poder conhecer outros saberes e adicioná-los a 

própria experiência.  
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Capítulo 17 

A LITERATURA MÍTICA NA ESCOLA: AÇÕES 

EDUCATIVAS COM A FILOSOFIA NO IFAM CAMPUS 

LÁBREA 

 

Ronilson de Sousa Lopes 

Cláudio Lopes Negreiros 

Edimilson de Sousa Macedo 

 

INTRODUÇÃO 

 

A literatura popular é muito importante, porque é muito rica 

em simbolismos, faz parte das raízes culturais brasileiras e, além do 

mais, contem grandes ensinamentos sobre a vida e o cotidiano da 

grande maioria das pessoas. 

Por esses motivos, é essencial que essa narrativa mítica 

literária seja trabalhada nas escolas para que o aluno possa entender 

sua própria realidade. Embora, sua recepção possa ter um olhar de 

estranhamento, visto que a sociedade atual está pautada nas ideias da 

cientificidade, que prioriza o saber baseado na razão. É importante 

apresentar um outro olhar para compreensão da realidade a partir das 

narrativas míticas orais e escritas. Logo, verifica-se que não há apenas 

um único método para apresentar inquestionáveis   verdades, que têm 

servido para que o homem domine a natureza e o próprio homem, bem 

como para desvalorizar outros saberes importantes. Essa visão 

limitada da importância da narrativa mítica desencadeia ideias e 

posições eivadas de superstições e preconceitos. Portanto, é 

necessários que as narrativas míticas ganhem visibilidade na sala de 

aula e que os professores possam quebrar essas ideias distorcidas sobre 

que predominam no meio acadêmico por tratar-se de saberes sem 

comprovação cientifica. 

É necessário ressaltar que a literatura mítica continua presente 

em nosso dia a dia e que contém muitos ensinamentos necessários ao 

homem. Ter acesso aos relatos mitológicos pode enriquecer o contexto 

escolar.  
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Além destes pontos, é importante salientar que este tipo de 

literatura faz parte dos gêneros literários, que, por sua vez “[...] é 

empregado para designar as categorias historicamente defina”, 

(TERRA, 2014, p. 98).  A partir desse ponto de vista, é interessante 

que o discente conheça suas características e assim possa reconhecer 

este gênero literário, presente em livros famosos como a bíblia, 

Odisseia ou mesmo em muitos filmes da atualidade. 

 

CONCEITO DE MITO 

 

Segundo Oliveira e Aleixo, (2010), no cotidiano a palavra 

mito é vista de duas maneiras. A primeira é como uma mentira, algo 

fantasioso; a segunda, como para significar uma pessoa famosa, que 

ultrapassou o limite que se encontram a maioria das pessoas da 

sociedade, que vivem simplesmente como anônimas. Os autores não 

apontam os motivos, mas certamente deve ser por causa da ascensão 

das ciências, as quais só validam aquilo que conseguem comprovar.  

No entanto, há outra compreensão, a qual este artigo pretende 

abordar. Conforme a filósofa Marilena Chauí, “mito é uma narrativa 

sobre a origem de alguma coisa (origem dos astros, da Terra, dos 

homens, das plantas, dos animais, do fogo, da água, dos ventos, do 

bem e do mal, da morte, etc.)”, (CHAUI, 2013, p. 30).  Essa concepção 

parece interessante por considerar o mito ligado às explicações da 

origem do próprio homem, mostrando assim que trata de narrativas 

bastante profundas e significativas para a humanidade.    

Outra formulação que está em consonância com a concepção 

de Marilena Chauí é a do escritor e filósofo da religião Mircea Eliade, 

grande estudioso da mitologia: 

 
A definição que a mim, pessoalmente, me parece a menos imperfeita, 

por ser a mais ampla, é a seguinte: o mito conta uma história sagrada; 

ele relata uma acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo 

fabuloso do “princípio”. Em outros termos, o mito narra como, graças 

às façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma realidade passou a existir, 

seja uma realidade total, o Cosmo, ou apenas um fragmento: uma ilha, 

uma espécie vegetal, um comportamento humano, uma instituição 

(ELIADE, 1994, P.11 Apud OLIVEIRA; ALEIXO, 2010, P. 02). 
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Como se evidencia mito é uma narrativa que recorre a entes 

sobrenaturais para explicar o surgimento do Universo, dos deuses e 

dos demais seres. Esses relatos míticos estão ligados à sabedoria 

popular das primeiras comunidades, como as comunidades ribeirinhas 

e as tribos indígenas do sul do estado do Amazonas e desemprenha 

importantes funções dentro destas comunidades, dentre elas, preservar 

a cultura destes povos. 

Os estudos de Certeau (2001) enfatizam que a narração como 

uma arte do dizer e do fazer a história, diferencia-se da técnica da 

descrição. Por isso, o dizer e o contar são uma arte de fazer, de 

produzir e transformar uma realidade que já existe, em função do que 

outrora foi falado ou cantado; desse modo, narrar é contar e contar 

pela música envolve sentimentos, sobretudo quando se escreve sobre 

si. 

 

ESTRUTURA MITOLÓGICA 

 

De acordo com os pesquisadores Oliveira e Aleixo, (2010), os 

mitos podem ser classificados em três tipologias. Os cosmogônicos, 

que são aqueles que relatam o surgimento do Cosmo e do ser humano 

como parte integrante deste todo, visto que, o homem é o único ser 

capaz de visualizar e contemplar o universo, pelo menos de socializar 

este olhar. 

Os mitos etiológicos, que seriam aqueles que tratam da origem 

de algo menor, como por exemplo, a origem de um rio, de uma 

montanha, de um inseto ou de uma planta. 

E por último, e não menos importante, os mitos escatológicos, 

que retratam o final dos tempos. No entanto, este final não é total, mas 

apenas o fim de uma era e o início de outro. 

 

IMPORTANTES EXEMPLOS DE MITOS 
 

A partir da estruturação dos mitos elaborada por estudiosos da 

mitologia, como por exemplo, o mitólogo Mircea Eliade, o qual foi 

utilizado para embasar este pesquisa e pode ajudar na compreensão 

desse assunto, conforme será descrito a seguir.  
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O primeiro deles, exemplificado aqui nessa abordagem para 

demonstrar o conceito de mito cosmogônico é um relato muito 

conhecido e que faz parte da cultura Grega, O Caos:  

 
Antes do nascimento do nosso mundo, só havia desordem. Era o Caos. 

Felizmente, uma força enorme resolveu interferir e pôr ordem nesse 

Caos. Num instante, essa força separou os elementos contrários, 

reuniu alguns, afastou os outros e apresentou o nossos olhos o Céu 

cheio de estrelas, a Terra na qual fomos chamados a viver e os Mares, 

que a cercaram por todos os lados. O conjunto foi envolvido em ar e 

luz. Pronto, estava construído o Universo, (OLIVEIRA; ALEIXO, 

2010, P. 13).  

 

 Como se visualiza, o mito explica como surgiu o universo. 

Neste sentido, a resposta pode ser até insuficiente, porém a pergunta 

que o mesmo tenta responder continua aberta, mostrando que o desejo 

de saber faz parte do ser humano e que ao longo do tempo o que muda 

são as respostas. 

O segundo tipo de mito é o etiológico. O qual também faz parte, 

de certa forma, do mito Cosmogônico, uma vez que ele também está 

criando alguma coisa, porém, não é o todo, mas apenas uma parte. O 

exemplo aqui pertence aos povos amazônicos brasileiros, A Lenda do 

Peixe Boi: 

 
Um dia os Tucana fizeram uma festa de Moça-Nova e pelação de 

Curumi. Mas o Pajé mandou a Moça-Nova e o Curumi tomar banho 

na beira rio. Quando a moça mergulhou o Pajé jogou atrás dela um 

talo de canarana. E quando ela boiou já era peixe-boi. E assim que o 

Curumi mergulhou, jogaram também atrás dele talo de canarana. 

Quando ele boiou, perto da Moça, já era também peixe-boi. Todos os 

peixes-boi nasceram desse casal. E é por isso que eles comem 

canarana. (OLIVEIRA; ALEIXO, 2010, p, 23).  

 

Outro exemplo, muito significativo, do escritor e teólogo 

Brasileiro Leonardo Boff, o qual está associado a mitologia dos índios 

do Goiás, os Carajá: 

 
No começo do mundo, quando foram criados pelo Ser supremo, os 

Karajá eram imortais. Viviam como peixes, circulavam por todo tipo 

de rio e de águas. Não conheciam o sol e a lua, nem plantas e animais. 
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Mas viviam felizes, pois gozavam de perene vitalidade. Mas havia um 

interdito: não entrar pelo buraco luminoso que havia no fundo do rio. 

O Criador o havia proibido terminantemente sob pena de perderem a 

imortalidade. Passeavam ao redor do buraco, admiravam a luz que 

saía dele, ressaltando ainda mais as cores de suas escamas. Tentavam 

espiar para dentro, mas a luminosidade impedia qualquer visão. 

Apesar disso, obedeciam fielmente. Mas a tentação de violar a ordem 

divina era permanente. Certo dia, um Karajá afoito violou o tabu da 

interdição. Meteu-se pelo buraco luminoso adentro e foi dar nas praias 

alvíssimas do Rio Araguaia. Viu uma paisagem deslumbrante. 

Encontrou um mundo totalmente diverso daquele seu. Havia um céu 

de um azul muito profundo com um sol irradiante, iluminando todas 

as coisas e aquecendo agradavelmente a atmosfera. Aves coloridas, 

com seus gorjeios, davam musicalidade ao ar. Animais do mais 

diversos tamanhos e cores circulavam pacificamente, um ao lado do 

outro pelas campinas. Borboletas ziguezagueavam por sobre as flores 

perfumadas e florestas exuberantes eram entremeadas por plantas 

carregadas de flores coloridas e dos mais variados frutos. 

Deslumbrado, o índio Karajá ficou apreciando aquele paraíso 

fascinante. Por detrás da verde mata, nascia uma lua de prata, 

clareando o perfil das montanhas ao longe. No céu, miríade de estrelas 

o deixavam boquiaberto, a ponto de se perguntar: - O que se esconde 

atrás daquelas casinhas todas iluminadas? Que lhes acende a luz para 

brilharem com tanta força? E assim, embevecido, passou a noite até 

que começou novamente a clarear e alua a desaparecer. O sol, que 

parecia ter morrido na noite anterior, ressurgia, glorioso, no horizonte 

distante. Lembrando-se de seus irmãos e irmãs peixes, regressou com 

os olhos cheios de beleza, passando rápido pelo buraco luminoso. Foi 

falar aos seus irmãos e irmãs, dizendo-lhes: - Meus parentes, passei 

pelo buraco luminoso e descobri um mundo que vocês sequer podem 

imaginar. Contemplei com alegria no coração o sol, a lua e as estrelas. 

Vislumbrei com os olhos esbugalhados campinas floridas e 

infindáveis borboletas. Apreciei animais e todos os tamanhos em 

florestas verdes e azuis. As praias são alvíssimas e de areias finas. 

Temos que falar com nosso Criador para nos permitir morar naquele 

mundo. Mesmo sem entender aqueles nomes todos, os parentes 

ficaram tão curiosos que já queriam imitar a coragem do irmão Karajá 

e coletivamente desobedecer, passando pelo buraco proibido. Mas os 

anciãos sabiamente observaram: - Irmãos e irmãs, temos que respeitar 

nosso Criador, pois nos quer bem e nos fez imortais como ele. Vamos 

conversar com ele e pedir-lhe as devidas permissões. Todos, sem 

nenhuma exceção, concordaram. Foram falar com o seu Criador. 

Expuseram as boas razões de seu pedido. O Criador depois de ouvi-

los e, e com certa tristeza na voz por causa da desobediência do afoito 



 RETEXTUALIZAÇÃO: COMUNICAÇÃO, LITERATURA E LINGUAGENS 

ISBN 978-85-92872-30-4 
 
 

 

P
ág

in
a2

4
4

 

Karajá, lhes respondeu: - Entendo que vocês queiram passar pelo 

buraco luminoso que os levará a um mundo de belezas, de cores 

variegadas, de diversidade de plantas, de flores, de frutos e de animais. 

Contemplarão, sim, a majestade do céu estrelado, o esplendor do sol 

e a suavidade da lua. Divertir-se-ao nas areias claras do Araguaia e 

rolarão de alegria em suas praias alvíssimas. Mas eis que revelo a 

vocês o que ainda n ao sabem e não veem. Toda essa beleza é efêmera 

como a borboleta das águas, conhecida de vocês, que nasce hoje e 

desaparece amanhã. Os seres de lá não tem a imortalidade de vocês. 

Todos nascem, crescem, maduram, envelhecem e morrem. Todos são 

mortais. Todos caminham para a morte...Irresistivelmente para a 

morte. Vocês querem isso para vocês? Cabe a vocês decidirem. Houve 

um silêncio aterrador. Todos se olhavam. Todos se voltaram ao Karajá 

que descobrira o mundo encantado, embora mortal. E como que 

tomados de fascínio pela beleza daquele mundo, confirmada pelo 

Criador em sua fala, responderam: - Sim, pai. Sim, queremos conhecer 

aquele mundo. Queremos morar naquele paraíso dos mortais.  O 

Criador ainda lhes falou pela última vez: - Aceito a decisão de vocês 

porque aprecio acima de tudo a liberdade. Mas sabiam que de hoje em 

diante serão mortais. Continuarão livres, não deixem jamais que lhes 

roubem a liberdade, mas deverão morrer como todos os seres daquele 

mundo radiante. Lembrem-se que trocaram o dom supremo da 

imortalidade pelo dom precioso da liberdade. A decisão é de vocês. E 

decidiram. Todos os Karajá passaram entusiasmados pelo buraco 

luminoso do fundo do rio. Chegaram ao mundo dos mortais, da beleza 

efêmera e das alegrias finitas. (BOFF, 2009, p. 21). 

 

Como todo mito etiológico, relata o surgimento de um ser que 

pertence ao Universo, no caso o peixe boi ou a morte, e embora 

possam ser questionados, ninguém pode negar que os peixes-boi 

existem tal qual a morte. 

Esse tipo de mito faz parte do cosmogônico, pois afinal 

também fala da criação de algo, no caso, de algo menor e que compõe 

o todo da natureza dentro deste grande cosmo. 

O terceiro e último tipo da estrutura é o mito escatológico, o 

exemplo aqui é trazido da cultura Grega, e apresenta a narração da 

destruição da humanidade efetivada por Zeus: 

 
Aconteceu que Zeus quis destruir os homens da idade de bronze, pois 

que estavam perdidos de vícios. Enviou pois um grande dilúvio, que 

deveria poupar apenas dois justos: Deucalião e Pirra. A conselho de 

Prometeu o casal construiu uma grande arca onde, durante nove dias 
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e nove noites, flutuaram sobre as águas do dilúvio. Acabaram por 

encalhar nas montanhas da Tessália. Terminada a inudação, Zeus lhes 

enviou Hermes (o mensageiro dos deuses), concedendo-lhes a 

satisfação de um desejo. Deucalião desejou companheiros.  Foi-lhes 

ordenado que atirassem então, para trás, por sobre os ombros, os olhos 

de sua mae. Pirra se horrorizou dessa impiedade, mas Deucalião 

compreendeu que se tratava de pedras, os ossos da Terra, que é a mãe 

universal. Atiraram pedras por sobre os ombros: das que atirou 

Deucalião nasceram homens, das que Pirra atirou nasceram as 

mulheres. Eles viveram muito e tiveram numerosos descendentes, 

(OLIVEIRA; ALEIXO, 2010, p. 25). 

 

Assim como o mito da Arca de Noé, que também pode ser 

catalogado como escatológico, por referir-se ao fim dos tempos, este 

relato fala que um determinado deus ficou decepcionado com o ser 

humano e que por isso resolveu destruir aquela sociedade, mas que, 

no entanto, oportuniza que outra seja criada a partir de alguns que ele 

se agrada. 

Como se percebe, os mitos tem uma estrutura e a partir dela 

essas narrativas podem ser reconhecidas, diferenciando-se de outras 

formas de discursos que também tem sua estrutura, porém que não se 

confunde com a especificidade desse gênero textual. 

Os mitos podem ser trabalhados a partir de diferentes 

abordagens, dentro da filosofia são apresentados como um tipo de 

conhecimentos, o qual tem sua importância, porém, a filosofia tentou 

e tenta se diferenciar. Acredita-se que essa abordagem possibilita a 

compreensão dos tipos de saberes e discursos presentes na sociedade, 

para que o estudante saiba as especificidades de cada saber.  

A apresentação de textos de diferenciados gêneros textuais para 

a leitura dos discentes em sala de aula favorece aprendizagem, uma 

vez que os mesmos tem acesso a textos variados e pode compará-los.  

 

A IMPORTÂNCIA DOS MITOS 

 

Embora se diga que os mitos são inverdades, mentiras 

fantasiosas e irracionais e que por isso fora superada pela filosofia e, 

posteriormente pela ciência, que é um discurso lógico racional, ou 

seja, que não cai em contradições, como se verifica na citação abaixo:  
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O mito se opõe ao logos como a fantasia à razão, como a palavra que 

narra à palavra que demonstra. Logos e mito são as duas metades da 

linguagem, duas funções igualmente fundamentais da vida do espirito. 

O logos, sendo uma argumentação, pretende convencer. O logos é 

verdadeiro, no caso de ser justo e conforme à “lógica”; é falso quando 

dissimula alguma burla secreta (sofisma). Mas o mito tem por 

finalidade apenas a si mesmo. Acredita-se ou não nele, conforme a 

própria vontade, mediante um ato de fé, caso pareça “belo” ou 

verossímil, ou simplesmente porque se quer acreditar. O mito, assim, 

atrai em torno de si toda a parcela do irracional existente no 

pensamento humano; por sua própria natureza, é aparentado à arte, em 

todas as suas criações, (GRIMAL, 2010, apud COTRIM; 

FERNANDES, 2010, P. 167). 

 

No entanto, “a filosofia, contudo, não substituiu a mitologia. 

Ambas continuaram convivendo”, (GALLO, 2014, P. 25). Não só no 

passado, em nossos dias este tipo de discurso ainda é recorrente, como 

é o caso da psicanálise freudiana, Freud utiliza o mito de Édipo para 

embasar o complexo que leva esse mesmo nome. 

O mito está ligado aos povos da floresta e, portanto diz 

respeito a manifestações culturais e a maneira de ver das pessoas, 

portanto, para essas pessoas o mito é uma verdade, pois faz parte de 

sua visão de mundo, é a partir dele que se organizam essas sociedades, 

como se verifica na citação a seguir: 

 
O mito se liga às sociedades tradicionais ou “primitivas”; no caso da 

Amazônia, às tribos indígenas. O mito é a religião, o conjunto de leis, 

a organização social – tudo, enfim, das diversas etnias que se 

espalham na floresta, (OLIVEIRA; ALEIXO, 2010, P. 01). 

 

Como se verifica, para essas culturas, o mito vai além de um 

conjunto de estórias, diz respeito à própria formação cultural e social 

e psicológica, portanto, está ligado a identidade destes povos. 

No entanto, não só estes povos recorrem ao mito, toda a 

sociedade termina de alguma forma buscando, no que diz respeito à 

estrutura que os caracteriza utilizar essas narrativas.  

As religiões que dividem a realidade na luta entre forças 

disparem que lutam entre si, o bem e o mal, como é o caso do 
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cristianismo, que defende a existência de um Deus bondoso que luta 

para livrar o ser humano do capeta, um ser mal que está no mundo. 

Ou quando se acredita que existam pessoas que só fazem 

coisas boas, como nossas mães ou nossos amigos e por outro lado, 

pessoas que só fazem coisas ruins, como é o caso dos grandes 

ditadores ou políticos da oposição, os quais se acredita que roubam e 

praticam todo tipo de maldade. 

 E mesmo os filmes que trazem personagens de herói e vilão, 

como por exemplo, o homem Aranha que luta contra o Duende Verde, 

no fundo, estes exemplos, deixam claro um modelo presente na 

mitologia. 

Este modelo faz parte de uma estrutura presente na cabeça do 

ser humano, que as vezes necessita de um ser que possa rivalizar e a 

partir deste pressuposto se projetar no futura, existe até livros que 

falam desse arquétipo presente no ser humano, Ostra feliz não faz 

pérola, de Ruben Alves, que fala justamente que se o ser humano não 

se sente desafiado não cresce. 

A filosofia se apresenta como um discurso, não melhor, mais 

diferente do mito, por ser um saber lógico-racional. A compreensão 

da filosofia não depende da compreensão do mito, no entanto, 

contribui, pois, como se verifica, o mito continua presente na 

atualidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mito foi à primeira forma de conhecimento utilizado pelo 

ser humano, para responder questões importantes, como a origem do 

Universo, dos animais, das plantas e do próprio homem e da morte.  É 

uma narrativa, uma linguagem, que pode ser estudada na escola.  

Com o passar do tempo foram surgindo outras formas de 

conhecimento como é o caso da filosofia e das várias ciências, 

conhecimentos que se destacam por serem lógicos racionais, portanto, 

opõe-se ao mito, a superstição e, enfim, ao senso comum, que muitas 

vezes, traz em sua estrutura o elemento mágico e até contraditório. 

No entanto, as narrativas míticas são relevantes, pois 

apresentam em sua estrutura elementos que falam da formação do 
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próprio homem e, por isso, continuam presentes no cotidiano, de 

muitas maneiras. Logo, precisa ser estudado e analisado. 

O professor precisa demonstrar a importância dessa 

modalidade textual oral e escrita para os seus alunos, deve 

proporcionar meios para despertar o interesse do aluno por essa forma 

narratológica literária que é a literatura mítica como gênero textual. 

Assim, dá visibilidade a narrativa mítica demostrando o seu grande 

valor como meio para explicar a origem do universo, do homem e da 

própria realidade. 
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Capítulo 18 

O ENSINO DE FILOSOFIA EM RENATA ASPIS E SILVIO 

GALLO 

 

Ronilson de Sousa Lopes 

Luciana Oliveira Monteiro 

Soraya Rebouças de Siqueira 

 

INTRODUÇÃO 

 

O saber filosófico, o qual pode ser compreendido como [...] 

“uma disciplina no pensamento que nos leva a criar conceitos” 

(ASPIS, GALLO, 2009, P. 14), é um conhecimento de suma 

importância, principalmente para os adolescentes é jovens que cursam 

o ensino médio, por estarem vivenciando uma fase de descobertas e 

questionamentos acerca do mundo e dos valores estabelecidos na 

realidade em que estão inseridos, neste sentido a filosofia pode 

contribuir a partir de uma reflexão sobre a ética e os valores da 

sociedade “[...] uma das garantias de sua sobrevivência está na 

contribuição que a Filosofia tem a dar para a formação de uma vida 

ética e política” (CAMPANER, 2012. P, 14). Por isto, justifica-se a 

necessidade deste ensino nas escolas de nível médio, como evidencia 

a citação a seguir: 

 
O ensino de filosofia pode proporcionar aos jovens uma outra 

disciplina em seu pensamento. Este ensino pode apontar para uma 

outra chave de análise e síntese para a construção de significado do 

mundo e de si próprio, além daqueles que já são oferecidos 

normalmente em nossa educação. Talvez por isso estejamos tão 

convencidos de que temos de ensinar filosofia na escola, (ASPIS; 

GALLO, 2009, p. 11). 

 

Porém, embora o ensino desta disciplina seja importante, a 

didática de filosofia no ensino médio se apresenta como um processo 

bastante desafiador, seja porque essa disciplina havia saindo do 

currículo do ensino médio há alguns anos, [...] “No dia 2 de julho de 
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2008, o presidente da República em exercício, José Alencar, 

sancionou a lei que torna obrigatório o ensino de filosofia e sociologia  

nas  escolas públicas e privadas de nível médio”, (RODRIGO, 2009 ), 

ou, seja porque, falta clareza quanto à utilização de métodos que 

garantam um efetivo aprendizado por parte dos discentes, não da 

história da filosofia, pura e simplesmente, mas do filosofar. 

Embora, nesse curto período, há alguns teóricos que 

lançaram um pouco de luz nesta difícil tarefa de ensino de filosofia. 

Elaboraram métodos didáticos para auxiliar o professor no cotidiano 

da sala de aula.  

No entanto, resta saber se a utilização destes métodos por si 

só garante uma autonomia do aluno, um efetivo aprendizado, que os 

torne capazes de buscar o conhecimento, e, ao mesmo tempo, de 

reelaborar conceitos e ensaiar uma escrita filosófica, com um olhar 

crítico a partir de ferramentas teóricas apreendidas através da história 

da filosofia. 

Por isto, o diálogo com a pedagogia de Freire e com as 

noções de liberdade do existencialismo seja bastante fecundo, pois, os 

métodos pedagógicos para chegar a seu fim, não pode ser bancário, 

mas ao contrário, deve ser libertador, o que pressupõe, uma prática 

dialógica, para gerar autonomia e responsabilidade por parte do 

educando. 

 

POR QUE FILOSOFIA 

 

Que o estudo é importante e que seu ensino é necessário, até 

como direito garantido constitucionalmente, isso é consenso entre 

praticamente toda a sociedade, no entanto, as maneiras como repassar 

ou mesmo gerar conhecimento, nem sempre é fácil, isso se referindo 

ao campo da reflexão, visto que as dificuldades se ampliam no campo 

da prática. 

Essa névoa se amplia em se tratando da disciplina de 

filosofia pela história que essa disciplina percorreu na sociedade 

brasileira e pelo processo imposto pelo próprio desenvolvimento 

tecnológico que tendi a valorizar ensino que tenha uma utilidade 
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prática, ou seja, que possibilite uma intervenção no mundo, 

principalmente gerando riquezas, como afirma Chaui: 

 
Ora, muitos fazem uma outra pergunta: “Afinal, para que filosofia? ”. 

É uma pergunta interessante. Não vemos nem ouvimos ninguém 

perguntar, por exemplo, “Para que matemática ou Física”, “Para que 

geografia ou geologia? ”, “Para que biologia ou psicologia? ”, “Para 

que astronomia ou química? ”, “Para que pintura, literatura, música 

ou dança? ”. Mas todo mundo acha muito natural perguntar: “Para que 

filosofia? ”, (CHAUI, 2012. P, 20). 

 

Segundo essa mesma autora, “Em nossa sociedade, 

costumamos considerar que alguma coisa só tem o direito de existir se 

tiver alguma finalidade prática muito visível e de utilidade imediata”, 

(CHAUI, 2012. P, 20). Aumentando a dificuldade de ministrar essa 

disciplina. 

Todavia, esse tipo de pensamento imediatista deve ser 

superado, porque ao contrário do que se pensa, a filosofia é um 

conhecimento muito importante, como se pode verificar na citação a 

seguir: 

 
De acordo com essa linha de pensamento, a filosofia seria realmente 

“inútil”, já que não serve para nenhuma alteração imediata de ordem 

prática. No entanto, a filosofia é necessária. Por meio daquele “olhar 

diferente”, ela busca outra dimensão da realidade além das 

necessidades imediatas nas quais o indivíduo encontra-se 

mergulhado: ao tornar-se capaz de superar a situação dada e repensar 

o pensamento e as ações que ele desencadeia, o indivíduo abre-se para 

a mudança. Tal como o artista [...] ao filósofo incomoda o imobilismo 

das coisas feitas e muitas vezes ultrapassadas, (ARANHA; 

MARTINS, 2009. P, 17). 

 

 

Por isto existe a necessidade, não só de defender o ensino de 

filosofia, mas, sobretudo, encontrar maneiras didáticas possíveis e 

criativas para efetivar o seu ensino para jovens do ensino médio.  
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DIDÁTICA DE FILOSOFIA 

 

Os autores Renata Lima Aspis e Silvio Galo se propõem a 

pensar esse processo, os quais, partem da compreensão de que a 

filosofia é uma disciplina que consiste em uma atividade de criação de 

conceitos, neste sentido, o filósofo seria, por excelência, um amigo do 

conceito, ou seja, aquele que se preocupa em repensar o mundo e em 

conceitua-lo: 

 
O filósofo é o amigo do conceito, ele é conceito em potência. Quer 

dizer que a filosofia não é uma simples arte de formar, de inventar ou 

de fabricar conceitos, pois os conceitos não são necessariamente 

formas, achados ou produtos. A filosofia, mais rigorosamente, é a 

disciplina que consiste em criar conceitos. [...]. Criar conceitos sempre 

novos é o objeto da filosofia, (DELEUZE; GUATTARI, apud 

GALLO 2013). 

 

A partir desta compreensão é possível pensar no papel deste 

saber como disciplina a ser trabalhada no ensino médio, que seria 

possibilitar aos discentes, nada menos que a capacidade de repensar o 

mundo, de conceitua-lo a partir do contato com os textos filosóficos e 

do seu próprio ponto de vista ampliado e enriquecido por este discurso.   

Embora, não se deve esquecer que ensinar filosofia a alunos 

do ensino médio não é uma tarefa muito fácil, seja porque a escola se 

tornou uma instituição de massa, seja porque muitos vêm de realidades 

onde o ensino é precário, como evidencia a citação: 

 
Do ponto de vista do conteúdo também se deve estabelecer parâmetros 

adequados ao perfil do aluno. Ninguém, em sã consciência, pode 

esperar um conhecimento muito amplo e sistematizado da história da 

filosofia ou a produção de reflexões originais, (RODRIGO, 2014, P. 

22).  

 

Mesmo assim, embora haja dificuldades, para efetivar o 

ensino de filosofia, ele é essencial para o processo de maturação do 

adolescente, principalmente por se tratar de um saber que contribui 

para a formação da consciência crítica. 

Tentando encontrar um caminho que possibilitasse o ensino 

de filosofia para adolescentes e jovens do ensino médio Renata Lima 
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Aspis e Sílvio Gallo (2009) elaboraram uma proposta a partir de um 

método simples que permite ao aluno criar sua própria visão de 

mundo, tendo em vista, como parte do processo, a história da filosofia, 

o contato com os textos de filósofos e a escrita filosófica, que a 

princípio seria “A partir da recriação crítica das filosofias estudadas, 

do reconhecimento de suas partes, os jovens podem ser incentivados a 

tentar ensaiar seus próprios textos”, (ASPIS e GALLO, 2009, p. 20).  

Aspis e Gallo (2009, p. 21) propõem um método para 

possibilitar a experiência filosófica a partir de cinco passos, os quais 

seriam: 

 
Para programarmos um curso pensado como criação de experiência 

filosófica, diremos que este pode ser dividido nas seguintes etapas: 

sensibilização, problematização, investigação e conceituação, todas 

elas permeadas pela avaliação. 

 

Sendo que a sensibilização pode ser entendida como o 

despertar para o interesse de um determinado assunto; a 

problematização como a formulação de questões que possam ser 

investigadas, estudadas, aprofundadas, principalmente através da 

leitura filosófica; a conceituação, seria o momento, a partir das leituras 

realizadas e das pesquisas, a elaboração de conceitos novos, e por 

último, a avaliação, que no caso, perpassa todos os momentos, visto 

que, esta se dá a partir de um processo que se inicia a partir do contato 

do aluno no início do processo, da maneira como o mesmo 

corresponde este processo até o momento que este consegue caminhar 

com certa autonomia intelectual, como se verifica na citação a seguir: 

 
A etapa da “sensibilização” consiste em colocar o aluno em contato 

com o tema do trabalho através de artifícios que vão desde filmes, 

musicas, textos, histórias etc. O objetivo de tais estratégias é levar o 

aluno a identificar a presença do tema em sua própria experiência para 

que possa, a seguir, problematiza-la. Trata-se, portanto, de fazer com 

que os estudantes identifiquem “na pele” o problema filosófico. A 

segunda etapa, a “problematização”, consiste em discutir o tema de 

maneira que ele seja encarado como um problema possível de ser 

solucionado ou, em outras palavras, o tema deverá ser visto como 

porta de entrada para elucidar e questionar pressupostos. O papel do 

professor é guiar os alunos nos emaranhados da discussão. A terceira 
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etapa, a “conceituação”, consiste na elaboração, por parte dos alunos, 

de uma síntese das discussões realizadas de modo que percebam os 

fios que unem o seu próprio modo de pensar aquilo que os faz pensar. 

A última etapa e a “investigação”, na qual consideramos ser 

importante o papel da história da filosofia como uma espécie de 

depositária de conceitos, (CAMPANER, 2012, P. 207) 

 

 

Estes passos podem ser efetivados com sucesso conforme a 

criatividade do professor, o qual, pode ser dinâmico na escolha de 

materiais para enriquecer as aulas, como por exemplo, na utilização 

de filmes, cartazes e poesias para sensibilizar os alunos; utilizar 

poesias músicas e recortes de jornais para complementar ou criticar o 

texto filosófico na etapa de problematização; recorrer a livros, 

dicionários, entrevistas e pesquisas na internet para aprofundar a 

investigação e; formular cartas, poesias, músicas e redações para o 

momento de conceituação.  

A criatividade possibilita o interesse, visto que o processo, 

embora siga passos, não pode ser visto como um processo mecânico, 

onde as coisas se dão sempre da mesma maneira.  

 Este processo, elaborado por Aspis e Galo (2009), deverá ser 

pensado como um processo libertador, a partir de uma compreensão 

dialógica de educação, onde o educando não seja um mero depósito 

de conteúdos, como a educação bancária, a qual pode ser entendida na 

concepção de Paulo Freire (1987, p. 37):  

 
A concepção “bancaria”, que a ela serve, também o é. No momento 

mesmo em que se funda num conceito mecânico, estático, 

especializado da consciência e em que transforma por isto mesmo, os 

educandos em recipientes, em quase coisas, não pode esconder sua 

marca necrófila. Não se deixa mover pelo ânimo de libertar tarefa 

comum de refazerem o mundo e de torná-la mais e mais humano. 

 

Este tipo de educação, não reconhece os saberes trazidos pelos 

educandos, trata-os como sendo pessoas desprovidas de experiências, 

pelo menos, experiências que possam ser consideradas como saberes 

válidos no ambiente da sala de aula, por outro lado, reconhece o 

educador como sendo o único que tem a posse de saberes válidos e 

dignos de seres ensinados no ambiente encolar. 



 RETEXTUALIZAÇÃO: COMUNICAÇÃO, LITERATURA E LINGUAGENS 

ISBN 978-85-92872-30-4 
 
 

 

P
ág

in
a2

5
7

 

Daí que esta pedagogia vai ser chamada de educação bancária 

por Paulo Freire, por tratar os educandos como recipientes que dever 

ser preenchidos com os conhecimentos da cabeça cheia do educador. 

Além disso, é um modelo que se pauta na passividade do educando 

que deve aceitar de maneira acrítica o saber que está sendo dado. 

Esse processo só pode ser superado a partir de uma ação que 

permita a superação do educando e do educador. O educador deve 

“saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”, 

(FREIRE, 2011, p. 47). E o educando necessita saber que os saberes 

de seu educador é um ponto de vista, e que há outros que também 

podem ser relevantes, e que por isso, ele não deve aceitar passivamente 

aquilo que está senso dito. 

A prática docente, ao invés de bancária, deve ser ética, pois só 

assim pode haver garantia da liberdade de existir do educando. Só a 

partir da construção da liberdade é possível o desenvolvimento da 

autonomia: 

 
“O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto 

estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, a sua 

sintaxe e a sua prosódia; o professor que ironiza o aluno, que o 

minimiza, que manda que “ele se ponha em seu lugar” ao mais tênue 

de sua rebeldia legítima, tanto quanto o professor que se exime do 

cumprimento de seu dever de propor limites à liberdade do aluno, que 

se furta ao dever de ensinar, de estar respeitosamente presente à 

experiência formadora do educando, transgredi os princípios 

fundamentais éticos de nossa existência”, (FREIRE, 2011, P. 59). 

 

Conforme se evidencia, ao contrário deste processo bancário, 

seria um processo que possibilitasse a autonomia do aluno, o qual, 

deve se conceber como sujeito do processo de ensino e aprendizagem. 

“[...] O professor de filosofia faz o papel de um questionador, ele 

pergunta e ensina a perguntar” (ASPIS e GALLO, 2009, p. 86). 

Gerando sujeitos críticos, ao invés de simples depósitos de 

conhecimentos. 

Por isso, o método precisa garantir que o aluno seja capaz de 

ousar criar sua própria versão do mundo, de forjar conceituar o mundo 
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a partir de sua própria linguagem e de sua própria visão das coisas, 

como se verifica na citação a seguir: 

 
[...] Um trabalho do professor que é, antes de tudo, o de preparar-se 

para tornar possível aos seus alunos a prática filosófica, isto é , 

permitir que suas aulas sejam uma espécie de atelier no qual os alunos 

possam experimentar maneiras de discutir conceitos, desmontar 

teorias e experimentar caminhos de construção. Não importa aqui se 

o resultado que vão conseguir é original. O importante é que estarão, 

de fato, produzindo um tipo de pensamento que se possa chamar de 

filosófico, (CAMPANER, 2012, P. 39). 

 

 Os alunos devem ser incentivados a construir um novo olhar 

sobre o mundo ao invés de simplesmente aceitar os conceitos, as 

opiniões e preconceitos que lhe fora dado pelos mais velhos, pela 

tradição e cultura a sua volta. 

Neste sentido, os conceitos do filósofo francês Jean-Paul-

Sartre podem ser bastante significativos para pensar o processo 

escolar, embora seja bastante desafiador, implementar suas ideias 

possibilitaria uma maneira de incentivar a autonomia e a 

responsabilidade do aluno como parte do processo de ensino 

aprendizagem. 

Este pensador desenvolveu uma teoria, embora não a tenha 

pensado inserida dentro de um processo didático, a mesma pode ser 

útil também a partir da perspectiva da educação, pois, a mesma 

concebe o homem como um ser livre, e que a partir de sua existência 

no mundo esse homem se constitui, elabora projetos conforme suas 

escolhas. 

Este processo se evidencia a partir da constatação de que o 

existencialismo rompe com a ideia de essência, que é uma concepção 

que vem da filosofia essencialista de Platão, o qual defendia que este 

mundo é apenas uma cópia do mundo das ideias.  

Para Platão o homem tinha acesso ao mundo das ideias 

perfeitas quando morria. E como ele acreditava que o homem 

reencarnava e, uma vez efetivado este processo, poderia rememorar 

aquilo que tinha visto no mundo das essências. Neste sentido, o papel 

da educação era fazer com que o sujeito relembrasse os conteúdos 

adormecidos na consciência: 
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A teoria da essência de Platão está vinculada ao mito da 

reminiscência, e é por meio desse vínculo que se instaura o processo 

educacional, pois, sendo a alma imortal, ela retorna em outras vidas – 

embora não possa recordá-las -, trazendo um conhecimento 

adormecido que cabe a educação despertar, porque, para Platão, 

aprender é recordar o mundo perfeito das ideias, (PRESTES, 2012). 

 

Essa concepção de mundo essencialista direcionou, por muito 

tempo, a concepção de educação nas sociedades ocidentais. A 

educação partia do pressuposto de que existe uma verdade oculta, e 

que o papel da escola era fazer os indivíduos chegarem a esta verdade. 

O existencialismo parte da concepção de que a existência 

precede a essência, em outras palavres, que primeiro o homem existe, 

posteriormente ele escolhe o que pretende ser: 

 
O existencialismo ateu, que eu represento, é mais coerente. Afirma 

que, se Deus não existe, há pelo menos um ser no qual a existência 

precede a essência, um ser que existe antes de poder ser definido por 

qualquer conceito: este ser é o homem, como diz Heidegger, a 

realidade humana. O que significa que, em primeira instancia, o 

homem existe, encontra a si mesmo, surge no mundo e só 

posteriormente se define, (SARTRE, 1970, P. 4). 

 

 Em outras palavres, Sartre parte da subjetividade humana. O 

homem toma consciência de si como um ser jogado no mundo, 

abandonado a sua própria sorte. A partir desta perspectiva é que ele 

vai se construir. 

Sartre divide a realidade em duas partes, a primeira é o ser-

em-si, o qual pode ser entendido como todos os objetos do mundo, e a 

segunda e a consciência, que ele denomina de para-si. Este último é 

um nada, que se lança para além de si mesmo e do mundo, lança-se 

porque é um nada de ser.  

O Para-si é o homem, que se lança enquanto consciência de si 

e do mundo em forma de projeto. E o faz porque é livre, porque não 

fora definido a priori. Porque é um ser aberto, capaz de se conceber. 

Porém, este mesmo ser, por não ter parâmetros para 

fundamentar suas escolhas, tende a não assumir sua vida, delegando a 
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outros que a assuma, em outras palavras, que decida por ele, o que 

Sartre, 2009, chama de má-fé: 

 
[...]. Para fugir da angústia, e consequentemente da responsabilidade 

dos próprios atos, Sartre chama de má-fé. E esse conceito significa, 

em poucas palavras, uma mentira que o sujeito conta para si mesmo. 

Na verdade, é um ato de dubiedade: as pessoas fazem, porém não 

assumem que fizeram, (LOPES, 2014, p. 83). 

 

Esses aspectos podem ser visualizados também dentro da 

perspectiva escolar, onde o aluno se insere muitas vezes sem 

consciência clara de seu próprio processo, ou seja, sem consciência 

posicionada, no entanto, no percurso esse processo vai se dando. O 

aluno vai construindo sua visão de mundo e sonhando com o futuro, 

construindo um projeto a partir da educação recebido, porém, em 

muitos momentos ele age de forma dúbia.  

Essa dubiedade pode ser caracterizada como atitudes de má-

fé, onde o aluno se coloca como alguém que, em alguns momentos 

coopera com o seu próprio processo de ensino e aprendizado, e em 

outros momentos como alguém que atrapalha. Isso pode ver 

visualizado com as atitudes de cola, ou mesmo, quando o aluno se 

apropria de trabalhos que não foram elaborados por ele. No entanto, a 

educação deve auxiliar os alunos a superar a má-fé através do processo 

de conscientização, fazendo com que eles assumam seu processo 

educacional com autenticidade, com responsabilidade: 

 
Dessa maneira, o professor não deve impor seus próprios valores, mas 

deve apresentar os princípios em que crê e as razões para os mesmos, 

solicitando aos alunos que escolham, quer os aceitem ou não. Isso não 

significa que o existencialismo pregue uma doutrina da rebeldia, mas 

ao contrário, mostra que o estudante não pode ser condicionado pelo 

seu professor na aceitação de princípios morais supostamente eternos. 

O papel do professor é de mostrar ao aluno que, seja o que for que ele 

faça, não poderá escapar às consequências das suas ações, deve aceita-

las como resultado inevitável de sua própria e livre escolha, por mais 

impensada que essa escolha possa ser, algumas vezes, (PRESTES, 

2012, p. 157). 
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É muito importante para o aluno descobrir-se livre. Esse passo 

não se dá de uma única vez, é processual. É o desvelamento da 

consciência de sua própria autonomia. 

Só a partir do momento que o jovem se descobre livre e que 

poderá escolher projetar-se a partir de sua própria vontade, sem 

simplesmente aceitar obedecer para fugir da angustia da existência. 

O professor pode contribuir para esse processo, levando o 

aluno a fazer escolhas e a assumir a responsabilidade por elas, pois os 

seus atos se tornam universais: “O professor existencialista deverá 

orientar o jovem para fazer escolhas, fazendo-o consciente de que as 

escolhas que fizer aqui e agora poderão implicar, ou não, no seu futuro 

e no futuro do outro”, (PRESTES, 2012. P, 155). Do mesmo modo, a 

escola, pode auxiliar neste processo, como afirma Prestes: 

 
A escola deverá mostrar que o homem, por ser o autor de seus próprios 

valores, é inteiramente responsável por tudo o que fizer. Assim não há 

mais desculpas para ele: o sucesso ou o fracasso de seus atos são de 

sua responsabilidade, não lhe é permitido culpar os outros ou as 

circunstancias pelos seus erros. É a liberdade que fundamenta os 

valores escolhidos pelo homem. Se o homem é totalmente livre, é 

inteiramente responsável por tudo aquilo que escolhe e faz, 

(PRESTES, 2012. P, 155). 

 

Desta forma, o processo pedagógico de filosofia, percorrendo 

os passos de sensibilização, problematização e conceituação, deve 

garantir, não só um aprendizado mecânico, mas deve tornar aqueles 

que fazem parte do processo pessoas autônomas. 

Isso pode se da se a problematização permitir que o aluno 

também coloque seus próprios questionamentos e experiências e que 

reflita de forma crítica ao mesmo tempo, que ele seja levado a assumir 

suas escolhas.  

No entanto, quando a educação não é doutrinária, ou seja, 

quando aqueles que estão imbuídos da responsabilidade de ensinar se 

colocam como os únicos que possuem o conhecimento, e que esse 

conhecimento é a única verdade, os alunos podem chegar aonde a 

curiosidade e a ousadia de cada um permitir. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Visando uma efetiva aprendizagem no ensino de filosofia, 

sugere-se a utilização do método proposto por Aspis e Gallo (2009), o 

qual se propõe a subsidiar um ensino de filosofia significativo. 

Esta proposta parte da concepção de que a filosofia é uma 

disciplina que consiste em formular conceitos, em outros termos, o 

aluno deve ser levado a se tornar alguém que se coloca como amigo 

do conceito, ou seja, não como quem já tem a posso de, mais, como 

quem busca, almeja formular conceitos novos sobre o mundo. 

Assim como a utilização da história da filosofia, do contato 

com os próprios textos de filosóficos e o incentivo a escrita, por parte 

dos alunos, de determinados ensaios e conceituações filosóficas. 

Para que o aluno consiga um bom aprendizado o professor 

pode utilizar o um método. O qual, está dividido em quatro passos, 

iniciando pelo processo que Galo e Aspis denomina de sensibilização 

cujo objetivo é despertar o interesse dos alunos para um determinado 

tema filosófico.  

Em seguida a problematização do tema, onde o docente 

buscará levantar o maior número de questões, interrogações acerca do 

tema para objetivando ampliar a curiosidade dos alunos.  

Posteriormente a investigação, onde os educandos são 

levados a buscar o maior número de informações em livros, artigos, 

revistos e mesmo a internet, com o intuito de ampliar e aprofundar o 

assunto de investigação. 

Por último, a etapa da conceituação a partir de uma escrita 

filosófica onde o aluno deve reelaborar a partir de sua própria visão, a 

qual fora ampliada com noções de história da filosofia e com os 

questionamentos que obteve do contato com textos filosóficos. 

Estes métodos, por si só, não garantem que os alunos se 

tornem autônomos, para isto, faz-se necessário uma postura dialógica 

do professor. Só assim, será possível uma autonomia do aluno, que 

seria a capacidade de pensar por si próprio, e ao mesmo tempo, de 

assumir a responsabilidade de suas próprias escolhas.  

Para isto, é importante que na efetivação do processo o 

professor seja um educador dialógico. Partindo da constatação de que 
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o aluno ao chegar na sala de aula já traz consigo uma gama de 

conhecimentos e habilidades. 

Da mesma forma, fazendo com que os alunos se concebam 

como sujeitos livres e autônomos e de que aquilo que eles escolhem 

eles devem se responsabilizar como sujeitos do próprio processo. 

Como isso, conclui-se que, os métodos são fundamentais 

para o ensino aprendizado em filosofia, mas que, no entanto, a postura 

do docente é imprescindível para um aprendizado significativo por 

parte do aluno, bem como, a responsabilidade que este último assume 

sobre suas próprias escolhas. 
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Capítulo 19 

O ESCOLHIDO: ENTRE O BEM E O MAL, UMA ANÁLISE 

DA OBRA SERTÕES DE SANGUE DO AUTOR ROMULO 

NÉTTO 

 

Simoni Rodrigues dos Santos 

Isaac Newton Almeida Ramos 

Rute Carvalho Rodrigues 

 

INTRODUÇÃO  

 

Romulo Netto, autor mineiro radicado em Cuiabá, ao compor 

a obra Sertões de Sangue vale-se de sua vasta experiência literária, 

consciência geográfica e, ao mesmo tempo que enreda uma trama 

fantástica, conferindo à obra características únicas. As estratégias 

narrativas que compõe o enredo denotam ao texto ficcional um poder 

de convencimento que envolve o leitor em uma leitura frenética e 

pulsante; tais configurações são comuns aos textos produzidos no fim 

do século XIX e início do século XX, fase fortemente marcada pela 

ruptura com a tradição. Neste sentido, para evidenciadas esse 

movimente na obra Sertões de Sangue se fez necessário um 

conhecimento amplo do objeto artístico, pensaremos a obra como um 

fenômeno romanesco. A partir dessa compreensão, debruçaremos em 

uma análise que corrobora para entendermos o valor composicional 

do romance em questão.   

A narrativa é iniciada por meio da contemplação do título 

“Sertões de Sangue”, que subjetivamente nos posiciona 

dialogicamente com o fenômeno enredado. Comumente, as  narrativas 

pós-modernas apresenta-nos: uma categorização do apogeu do narrar 

e a um narrador em primeira pessoa cuja perspectiva é apresentar aos 

leitores um sertão conhecido, partilhando com eles as experiências e 

os pensamentos, quase que em uma relação biográfica dos 

acontecimentos; elucida um narrador em terceira pessoa que se 

apresenta na obra como narrador nomeado ou apresentado na condição 

de narrador, que vai se diluindo numa relação íntima com os 

pensamentos do personagem.  
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A obra em questão enreda uma narrativa memorialista que 

reivindica o estatuto da escrita, no entanto temos uma intricada relação 

que acontece por meio de uma tensão dualística: a enunciação do 

narrador categorizado no romance que é um gênero da escrita e o 

monologo que direciona à enunciação e valoriza a força da palavra, 

movimento crucial em que o narrador se coloca explicitamente e 

intrinsecamente na relação com o objeto. 

 O narrador sinaliza um diálogo com outras formas narrativas 

e propõe uma análise da linguagem como um importante recurso para 

referenciarmos a dualidade entre o bem e o mal que coexistem no 

personagem Zé das Mortes.  Neste ínterim, evidencia-se também a 

tentativa de narrar a construção da trajetória de um personagem que se 

sustenta por ser explicada de maneira avessa (lado mundano e 

demoníaco e a tensão dessa condição entre o bem/Deus e o 

Mal/Diabo). Que compreende um problema ideológico ético e, ao 

mesmo tempo que, questiona a aproximação de algo que rompe com 

a tradição, por ser julgado como inaceitável.  

Dessa forma, para validarmos o dualismo existente na obra, 

proporemos um diálogo com duas linhas de pensamentos que 

basilarmente compõe a análise em questão: o plurilinguíssimo 

proposto por Bakhtin e o individualismo literário enfatizado por 

Goldman, revelando com isso, a natureza dialógica das obras Sertões 

de Sangue e Grande Sertões: Veredas e os elementos que as tornam 

social e historicamente convergente e, ao mesmo tempo distintas. 

 

ANÁLISE DA OBRA SERTÕES DE SANGUE: ENTRE O 

FANTÁSTICO E O REFERENCIAL 

 

A obra ficcional Sertões de Sangue, narra a trajetória de 

um sertanejo nascido e criado no interior de Minas Gerais, homem 

matuto temente a Deus sem muitas ambições, mas “que trazia a alma 

marcada pra ser entregue ao coisa-ruim” (NÉTTO, 2013, p.71). O 

protagonista é apresentado como um sobrevivente, por sua destreza e 

rara avidez ao sobreviver em um sertão inóspito de sol caustico sua 

ambição era escarafunchar o céu, esperando a primeira estrela 

aparecer: “Amava a noite como nós amamos as mulheres” (NÉTTO, 
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2013, p.08).  Verdadeiro retrato do homem do sertão, mas o que lhe 

destoava dos outros era o fato de: mesmo sendo um homem simples e 

sem muitas ambições possuía uma riqueza inestimável, não se sabe ao 

certo de onde vinha o dinheiro, talvez tivesse tirado a sorte grande nos 

garimpos dos Gerais. 

 
Ninguém sabia de onde arrancava o dinheiro que usava para pagar, 

religiosamente as despesas que fazia nas vendas do vilarejo. Ladrão 

ele não era, pois jamais arredara o pé da região. Trabalhar mesmo, 

aquele trabalho duro, suado, empreitadas de sol a sol, não era muito 

chegado. (NÉTTO, 2013, p.08) 

 

 O autor reivindica à obra as estratégias memorialísticas que 

são vivenciados na tessitura da narrativa, através da linguagem poética 

e figurativa que explora e valoriza a beleza humana, rompendo a 

barreira da prosa por conferir a leveza e sinestesia presente na poética 

que transcende a uma única categorização do gênero, tornando-a 

múltipla. Com isso, podemos reconhecer um romance com apelo 

poético, a palavra em si revela-se transgressora e não está retida em 

um único significado, escorre em um formato referencial mediada pela 

racionalidade técnica em que há força da verdade e, ao mesmo tempo 

que a questiona.  

O narrador conduz com propriedade as desventuras do 

personagem, oportunizando o protagonismo do personagem ao mediar 

um monologo interior que possibilita ao leitor conhecer intimamente 

os pensamentos do homem sertanejo, “Zé das Mortes” não era homem 

de cometer excessos, cultivava uma vida pacata quase que entendia a 

linguagem dos animais, fazendo daquele sertão-cerrado sua morada 

onde os rios entranhavam-lhes as veias, traduzindo a pureza que 

principiava a alma daquele sertanejo. 

 
Assim era aquele matuto: um sábio da natureza. Precoce em seus 

conhecimentos sobre as flores, frutas, pássaros e bichos rastejantes ou 

não. Ouvido apurado distinguia de longe por onde uma onça 

desavisada preparava seu pulo, ou a cascavel aguardava sua comida. 

(NÉTTO, 2013, p. 09 e 10). 
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A experiência documentária do autor explora com 

propriedade a observação da vida sertaneja, o envolvimento 

apaixonado pelos detalhes, a versatilidade de adentrar no pensamento 

do matuto e desvelar sua rusticidade, tudo se apresenta de forma 

plural, que subtrai do livro à matriz regional para retomarmos o que 

Antônia Cândia chama de: “Grandes lugares-comuns sem os quais a 

arte não sobrevive: dor, júbilo, ódio, amor, morte, – para cuja órbita 

nos arrasta a cada instante, mostrando que o pitoresco é acessório e 

que na verdade o Sertão é o mundo.” (CANDIDO, 2006, p.112). 

Essa estratificação confere à obra um teor referencial, sobre 

esse aspecto individual podemos reconhecer as questões históricas e 

sociais apresentadas, com as quais são determinadas “sua especial 

unicidade.” (GOLDMANN, p. 436). 

No entanto, a unicidade proposta na obra, propões uma 

contraposição com o que Goldmann elucida quando trada do caráter 

único conferido às literaturas produzidas na contemporaneidade. Pois 

a narrativa discursiva do personagem Zé das Mortes, introduz e 

organizar o plurilinguismo presente no romance, demostrando a 

existência das vozes sociais no processo de criação. Isso significa 

dizer que, as reflexões e intenções do autor também acontecem pelas 

palavras dos personagens que, embora possuam autonomia semântico-

verbal e perspectiva própria, acabam por se tornar a segunda 

linguagem ou voz do autor. Sobre isso, Bakhtin exemplifica que, “o 

plurilinguismo” social é introduzido tanto nos discursos diretos das 

personagens como no discurso do autor. Todavia, essa visão dualística 

entre autor e narrativa trava um embate no interior da obra quando: 

 
funda o autor enquanto mediação constitutiva através da qual a 

consciência possível de um grupo se encarna de maneira coerente na 

obra literária. Inversamente, essa mediação constitutiva é o meio pelo 

qual o sujeito individual, imediatamente criador, entra em 

acomodação, em equilíbrio e assimila, sempre em sentido piagetiano, 

as categorias mentais possíveis do grupo, sujeito transindividual. Não 

há, portanto, homologia entre a estrutura biográfica ou sociológica do 

autor e aquela do grupo, mas entre as estruturas mentais categoriais 

da obra enquanto virtualidade daquelas do grupo. (GOLDMANN 

p.430) 
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Romulo Netto se apropria de estratégias fantásticas para 

enredar a história de Zé das Mortes, traduzindo a simplicidade do 

homem sertanejo, característica essa que, não tinha nada que ver com 

ingenuidade, tendo em vista que o personagem é apresentado como 

astuto e conhecedor dos segredos do sertão, pois ao menor vestígio de 

ameaça acionava seus instintos de sobrevivência vindos de “não sei 

onde”. Acreditava em alma penada, mas medo delas ele não tinha.  Foi 

por essa coragem, destreza e capacidade de se esgueirar pelo sertão-

cerrado sem deixar vestígios, que Zé das Mortes chamou a atenção do 

coronel Izabelino, “até parecia que ele trazia olhos na parte de trás da 

cabeça tamanha a percepção que tinha de sua localização” (NÉTTO, 

2013, p.13). 

Coronel Izabelino, figura representativa do mal, homem que 

quando seu nome era pronunciado no sertão causava arrepio, pois 

trazia consigo muitas mortes e mandos delas.  
 

– vou logo informando: aqui vosmicê não tem querer. Foi escolhido 

para finalizar treze. O primeiro de cujo nome me lembro é o Jabirição. 

O segundo basta ouvir as últimas palavras do agonizante e daí vosmicê 

seguem frente, com cautela. Eles têm que ser matado na ordem. O que 

abre caminho pra que vosmicê descubra quem encabeça a lista. Se 

matar de modo diferenciado esse cramulhão que ponho em suas mãos 

vai ficar de cabeça para baixo e aí sua família morrerá de morte 

horrível, sacrificável. (NÉTTO, 2013, p.17). 

 

Zé das Mortes tenta desfazer a situação, alegando não ter 

família, por vez o coronel, enfaticamente diz: “não tem mais pretende 

ter e para mim num interessa ... vosmicê não carece de escolha. É! 

assim seje!” (NÉTTO, 2013, p.18). 

Todas as ações eram anunciadas pelas vontades do coronel, 

“onde tudo era executado de forma tal que mais parecia uma 

engrenagem, tamanha a sincronia.” (NÉTTO, 2013, p.19). “Candidato 

viável aos benefícios que a Sociedade e o Estado devem reservar aos 

seus prediletos”. (CANDIDO, 2004, p. 113). 

Essa passagem da narrativa evidencia um possível pacto 

feito às avessas, que diferentes de outros pactos fáusticos, nos quais 

os escolhidos desejam tal feito, temos como exemplo: a obra Doutor 

Fausto (1947) do alemão Thomas Mann, na qual percebemos há 
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menção do pacto; e no romance brasileiro temos Grande Sertões: 

Veredas (1956) do escritor Guimarães Rosa que também incide essa 

temática, no entanto com uma composição que se assemelha com a 

obra de Nétto. 

O autor reivindica na obra um lugar de enunciação e a palavra 

como direito de todos, objetivando com isso, o enfrentamento e um 

esforço em mostrar o ser humano real, tais afirmações se revelam por 

meio do discurso direto. A composição do personagem Zé das Mortes 

é repleta de muita subordinação, rebeldia, independência e coragem. 

Tais adjetivações promovem uma ascendência comportamental do 

protagonista que, de forma genial supera a problemática da técnica, ao 

apresentar uma linguagem que é capaz de tensionar e dizer o que não 

cabe nas palavras, valorando expressivamente os vocábulos. 

Podemos destacar alguns elementos que constituem o 

romance: a apresentação de um narrador fiel que cuidadosamente 

propõe a escolha geográfica, as emoções e o tempo como processo 

criador; o requinte no qual a obra é produzida respeita a significação 

da cultura, conferindo ao personagem um nível vocabular simplório 

que aproxima da realidade exemplificada. A linguagem configura a 

natureza, valida o ser humano, tornando a obra genial e se desdobra 

como uma metalinguagem do fazer, a fronteira entre o intuitivo e 

racional, estabelecendo o rompimento com a tradição. 

Para entendermos melhor essa problematização, destaca-se a 

importância e a necessidade do domínio de dispositivos analítico por 

parte dos leitores, para a percepção desses dois momentos da narração: 

o plano do narrador, com sua perspectiva expressiva e semântico-

objetal, e o plano do autor que fala de modo refratado nessa narração. 

E é essa percepção do segundo plano que permite que tenhamos a 

compreensão da obra como um todo, evidenciando a partir de 

exemplos da obra dostoievskiana, que a compreensão da obra e a 

percepção desse segundo plano só acontecerá plenamente, se o leitor 

tiver conhecimento também do contexto sócio-histórico da época e das 

condições de produção do autor, bem como da visão de mundo vigente 

no período, entre outros elementos. 

Há uma cisão dentro do romance, demostrado uma 

racionalidade no que diz respeito ao “pacto”, essa nova configuração 
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pactual aparece como um problema revelador, rompendo com o 

tradicional. É a modernidade invertendo o paradigma para superar a 

tradição, não mais dando ênfase à força, nem tão pouca às questões 

éticas, pois a narrativa nos revela a angústia e a busca por 

conhecimento que é supreendentemente encontrado pelo avesso. 

O autor se posiciona e verbaliza diante das ações do 

personagem Zé das Mortes e compões um duelo interior que coexiste 

nos pensamentos do personagem, travando uma batalha entre o bem e 

o mal, no qual mal se torna importante e necessário. No plano de 

enunciação apresenta-nos um protagonista amadurecido e vivido, 

deslindando as narrativas entre as vozes do narrador e personagem, 

separando-as e demarcando-as o que possibilitada uma nítida 

distinção. Os apelos dos sentidos; as figuras de linguagem; a prosa 

como defesa do romance; a necessidade da sucessão e o 

questionamento do monologo interior, não transpiram somente a 

razão, mas sim, emoção. Quando Zé das Mortes conhece o enredo de 

sua sina - findar treze - em um primeiro momento, não compreende o 

motivo de ter sido escolhido para tal desventura. “Matar por matar não 

tinha nenhuma sustança. Agente mata quando a vida corre perigo. 

Adiantaria argumentar com aquele velho caquético e pançudo? Não! 

Não adiantaria. recusar o serviço é receber condenação de morte 

sofrível”. (NÉTTO, 2013, p. 20). 

A vida jagunça começa a ser desenrolada, caracterizada nas 

andanças e na vivência reclusa nos sertões-cerrado dos Gerais, o 

ambiente caustico, inóspito e sofrido transformava pouco a pouco 

aquela pobre alma, cujo destino fora traçado para cumprir os desejos 

do poderoso coronel Izabelino.  

 
A barba crescerá nos dois últimos meses. Deixando de propósito. 

Passei pintura nos cabelos. Quando olhava no espelho, não me via, 

mas sim outro, um desconhecido assassino. Confesso que gostava do 

que aparecia bem rente a mim, o outro eu mesmo tava aprovado. ( 

NÉTTO, 2013, p. 40). 

 

Romulo Netto, revela nas páginas do livro, uma narrativa 

que dialoga com inúmeras outras, embrenhadas sertões a fora, leitor 

cativo de Guimarães Rosa, o Velho Jagunço, assim como era 



 RETEXTUALIZAÇÃO: COMUNICAÇÃO, LITERATURA E LINGUAGENS 

ISBN 978-85-92872-30-4 
 
 

 

P
ág

in
a2

7
2

 

conhecido, mergulhava em seus pensamentos e apropriava-se de suas 

lembranças dos lugares e experiências vividas. Mineiro de Paracatu, 

ambienta seus romances, contos, crônicas e poesias através dessa 

consciência geográfica, o que facilita o entendimento de que há uma 

relação de cronotopo entre os ambientes citados no desenvolvimento 

da narrativa. Tais premissas, podem ser referenciadas na seguinte 

passagem: 

 
Atravessei o rio São Marcos, aprumei pro noroeste do Goiás e me 

enfiei novamente no Gerais lá por riba, bem acima. Casquei as esporas 

no cavalo e cacei o rumo de Gaúcha do Norte, de lá pro saco das 

Bandeiras foram quinze dias de sol a sol, quase sem parada 

programada. (NÉTTO, 2013, p. 50). 

 

Em consonância com as ideias de Bakhtin, podemos inferir 

que a narrativa apresentada por Romulo Netto revela teor intertextual 

com outras referências, afirmando a existência de um discurso 

plurilinguístico introduzido no romance, “o discurso de outrem na 

linguagem de outrem, que serve para refratar a expressão das intenções 

do autor” (BAKHTIN, 1990, p.127), ou seja, trata-se de uma palavra 

bivocal, que exprime a intenção direta do personagem que fala e a 

intenção do autor. 

A narrativa em terceira pessoa dialoga com o ritmo frenético 

do monologo interior, pois remete-nos à uma consciência ímpar dos 

pensamentos do protagonista.  Essa relação guia-nos ao ápice do 

romance, explorando a linguagem rustica e a essência do homem do 

sertão. Ou seja, tanto no objeto da narração quanto no narrador, o autor 

se realiza e realiza o seu ponto de vista, envolto de qualificação e sua 

tonalidade. 

 A existência de temas como: prostituição, a relação de poder 

e a disputa por terras, o descaso político das regiões periféricas, a 

condição quase que servil daqueles, mesmo tentando manter sua 

dignidade, diante hostilidade, acabam por se convencer de que não 

poderiam ser de diferente, pois os desfavorecidos naquele tempo eram:  

 
Os pobres cada vez mais pobres, escravizados pela mina de ouro. Os 

ricos cada vez mais ricos nadando sobre o sangue de negros, brancos 

e agora dos chegantes japoneses que viam no cerrado a promessa de 
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abastecer o mundo com a soja. Ricos! Malditos ricos! Retrato falado 

do barrigudo coronel Izabelino. (NÉTTO, 2013, p. 48). 

 

Destinados a essa condição muitos se sujeitavam ao 

desmando dos coronéis, perdendo suas terras para os grandes 

latifundiários. Zé das Mortes, mesmo seguindo sua sina, por vezes se 

questionava sobre sua parcela de culpa no que estaria acontecendo, 

que intuito teria o coronel ao escolher justamente sua pobre alma. 

Foram indagações como estas, que atiçaram a curiosidade do sertanejo 

a seguir com o plano macabro do coronel. Tais suposições podem ser 

referenciados depois do quinto sacramento, na seguinte passagem: 

 
Quanto mais encafifava tentando descobrir a razão daquela intricada 

trama menos entendia. Como aquele homem soubera de minha mísera 

existência? Sempre fui figura apagada, que vivia naquelas terrinhas 

sem fazer mal a ninguém. (NÉTTO, 2013, p. 52). 

 

A composição estética do personagem Zé das Mortes, perfaz 

uma emblemática e curiosa ascensão comportamental do ser, quando 

o protagonista toma ciência de que todos os vitimados, são abastados 

e que ganhavam a vida com o suor dos miseráveis: dona de bordel, 

filho do prefeito, amante, políticos, jagunços e coronéis. A partir dessa 

dedução, o personagem começa a se intitular “fazedor de justiça”, a 

mudança de comportamento é visível, pois quando a ingenuidade 

pairava sobre seus pensamentos, todo vez que cometia um crime, era 

em Deus que ele elevava suas preces, fazia “o sinal da cruz três vezes 

e sumia no mundo” (NÉTTO, 2013, p. 21).  e se questionava: “que 

mal fiz a esse homem? O que ele viu em mim a tal ponto de escolher 

minha pobre pessoa para ser o distribuidor de suas tortas justiças?” 

(NÉTTO, 2013, p. 27). 

A  representação desse homem real apresentado às avessas, 

apresenta nos estratos superficiais do romance um ser em 

transformação, que é reconfigurada pelo tratamento simbólico: “Do 

mundo documentário ou semidocumentário que se desprende em cada 

entrelinha um universo fabuloso, que enquadra o verdadeiro problema 

do livro”, qual seja: “o dilaceramento de um homem tomado entre o 

bem e o mal, debatendo sem repouso a validade de sua conduta” 
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(CANDIDO, 2006, p.11). Ou ainda: “Homem que passa a vida 

espantado com um ente que surgiu de dentro dele a determinada altura, 

surpreendendo-o, levando-o a sentimentos que não condiziam com a 

sua existência corriqueira.” (CANDIDO, 2006, p.11) . 

 

O PACTO: DIÁLOGOS LITERÁRIOS ENTRE SERTÕES DE 

SANGUE E GRANDES SERTÕES: VEREDAS 

 

   O romance contemporâneo dialoga com a tradição e, 

eventualmente causa conflitos com objetividade literária, impactando 

a versão da impossibilidade em narrar algo especial e particular.  Pois 

diferente do que é concebido, podemos destacar que na obra Sertões 

de Sangue, Romulo Netto se atenta em superar a tradição e, ao mesmo 

tempo dialogar com o já conhecido, reivindicando um lugar 

completamente desconhecido a ser desvendado. Contrapondo o que 

Lucien Goldmann chama de “reificação”. 

 Um dos temas que fundamentam o romance é a tensão 

apresentada nas tentativas de resolver os dilemas do sertão, tais 

premissas, também são evidenciadas na obra Grandes Sertões: 

Veredas do autor Guimarães Rosa.  Nesse sentido, referencia-se por 

meio dessa análise um embate dialógico com pacto fáustico que, desde 

a formação do mundo e a criação do homem na figura de Adão até o 

herói goetheano, vislumbra uma posição assertiva, presumindo um ser 

completo, dotado de desejos e pensamentos consistentes. Inferimos 

com isso, que o motivo crucial de os personagens Zé das Mortes e  

Riobaldo se resignarem para a realização do pacto, não acontecem em 

condições semelhantes ao pacto fáustico, pois os personagens 

contemporâneo não tiveram a opções de escolha e, tão pouco , 

assentiram o pacto, sendo eles forçados a tal situação. 

Ao enredar a jornada de Zé das Morte, o autor nos apresenta 

a imensidão  do sertão-cerrado, em diversas passagens, revelando um 

possível topos, onde é desenvolvido o drama do personagem e a 

tentativa de cumprir sua sina - findar treze -  que miticamente se firma 

por meio de um pacto, que em tese não se prova no texto, mas também 

não há um desfecho que comprove a não desistência do 

empoderamento do “cramulhão engarrafado” entregue ao protagonista 
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pelo coronel Izabelino  antes de iniciar a vida jagunça. Diante da 

possibilidade da incidência de um pacto que pusesse fim ao 

derramamento de sangue no sertão, o protagonista aceita sua condição 

e, a partir disso, é reconhecido o desejo de pôr um fim sua sina. 

Semelhante a essa narrativa temos a trajetória do 

personagem Riobaldo que, na esperança de manter a paz no sertão, o 

ex-chefe Urutú-Branco não deixa recordar que a paz conquistada após 

a derrota dos Judas é apenas uma situação instável, ameaçada a todo o 

momento pela deflagração de uma nova guerra: 

 
Estão aí, de armas areiadas. Inimigo vier, a gente cruza chamado, 

ajuntamos: é hora dum bom tiroteiamento em paz, exp’rimentem ver. 

Digo isto ao senhor, de fidúcia. Também, não vá pensar em dobro. 

Queremos é trabalhar, propor sossego. De mim, pessoa, vivo para 

minha mulher, que tudo modo-melhor merece, e para a devoção. Bem-

querer de minha mulher foi que me auxiliou, rezas dela, graças. 

(ROSA, 1980, p. 22). 

 

Esse dúbio dilema entre o Bem e o Mal, ecoavam nos 

pensamentos dos personagens Zé das Mortes e Riobaldo. O monologo 

que compões a narrativa de Zé das mortes, nos permite reconhecer 

essa tensão maniqueísta, através dos questionamentos: seria ele guiado 

pelo “cramulhão”. Essa possibilidade assombrava a pobre alma, 

instinto de sobre vivência ele tinha de sobra, mas a audácia e o sangue 

frio, foi adquirido depois de manchar o sertão de sangue. 

 
E o som ficava azuretando minhas orelhas: __ João Falastrão! João 

Falastrão! Pega Ladrão! __ pra mim isso já era coisa do cramulhão 

preso na garrafinha, aquela, aquela mesma que o coronel Izabelino me 

obrigou a receber nas minhas mãos que ainda não eram de matador 

profissional, sequer de principiante, senão  de bicho vestido de calças 

que passava a maior parte das noites conversando e admirando 

estrelas, namorando a lua. (NÉTTO, 2013, p.39) 

 

Para evidenciarmos as referências entre as obras Sertões de 

Sangue e Grande Sertões: Veredas, trataremos de um assunto em 

comum entre as narrativas: a contraposição ao maniqueísmo e a 

incidência do pacto. A narrativa proposta na obra de Guimarães Rosa 

retoma o tema da vingança e acompanha a saga do personagem 
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Riobaldo que após a morte de Joca Ramiro, deixa a Guararavacã do 

Guaicuí e segue em uma obstinada busca por justiça iniciada por 

Diadorim. É a partir desse momento que as deduções sobre a 

existência do demônio e a possibilidade do pacto começam a ecoar: 

“Eu penso é assim, na paridade. O demônio na rua…ah, pacto não 

houve. Pacto?” (ROSA, 2001, p. 328).  

Romulo Nétto avidamente conduz trajetória do personagem 

Zé das Mortes, em uma acessão comportamental que propõe uma 

reflexão no momento que, temendo o inevitável o protagonista resolve 

enfrentar seus medos: 

 
Com calafrio subindo e descendo a cacunda resolvi dar espiadela no 

de saco de estopa pra ver se o danadinho continuava quietinho no seu 

canto. Quando abri enorme facho de luz se acendeu. Benzi três vezes 

enquanto trancava o danado no seu lugar e borrava pernas abaixo. 

(NÉTTO, 2013, p.39). 

 

Ao compararmos as obras embora as tramas discursivas 

sejam distintas, produzidas em planos diferentes um do outro, tanto no 

tempo quanto no espaço, verifica-se que há uma consonância no que 

diz respeito ao pacto, pois ao analisar esse aspecto composicional das 

narrativas podemos inferir que, o pacto não acontece em situação 

semelhante ao “pacto fáusticos” elucidado por Thomas Mann na obra 

Doutor Fausto. Tais referencias podem ser identificadas pelo fato de 

os personagens não assentirem o pacto, ou não tiveram ciência em um 

primeiro momento do que estaria acontecendo, somente quando houve 

a transformação comportamental de ambos é que podemos concluir há 

possibilidade de tal feito. 

Voltando ao texto, depois da passagem que em tese anuncia 

a aceitação do pacto em Sertões de Sangue, Zé das Mortes percebe que 

sua intuição embora aguçada pela sabedoria dos homens sertanejos, 

ficara ainda mais certeira, jamais errava o bote. E mesmo pensando 

em desistir, o desassossego acompanhava sua alma prometida ao 

coisa-ruim “a sede de matar não dominava totalmente, apenas o medo 

de ser vítima das loucuras do coronel Izabelino” (NÉTTO, 2013, 

p.44). Em Grandes Sertões: Veredas, Riobaldo também percebe as 

consequências de sua decisão: “No peso ruim do meu corpo, eu ia aos 
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poucos perdendo o bom tremor daqueles versos de Siruiz?” (ROSA, 

2001, p. 332). 

Como bom jagunço que se tornara, Zé das Mortes não 

desgrudava da papo-amarelo, nem do “tresoitão”, rasgou a sertão-

cerrado, virando riachos e pequenos córregos até chegar e quando 

chega em seu destino; retoma as memorias de menino, reconhecendo 

o venho cerrado, suas árvores retorcidas e os frutos com o sabor da 

infância. Conferindo à estória uma leveza terrena de sabores, cores e 

aromas sinestesicamente fascinante, empoderando o leitor por meio da 

narrativa. 

Nos pensamentos lhes afloraram o desejo de acabar com sua 

sina. Não mais pelo fato de encerrar sua tragédia pessoal, mas para 

proteger sua família. Mas ciente de que ao retomar sua jornada 

carregaria “a certeza de, em breve estar ajustando contas, com o 

parente do bode-preto.” (NÉTTO, 2013, p.58), nessas andanças Zé das 

Mortes fez amigos, amou um amor que nunca sentiu antes e odiou 

ainda mais todos aqueles que representavam a figura do maldito 

coronel Izabelino. 

Atrelado a esse aspecto remetemo-nos a uma prenunciação 

de outro discurso, existente na obra Grandes Sertões: Veredas, quando 

o protagonista passa a transmitir ao seu interlocutor o lado mais avesso 

de Riobaldo: “O ódio de Diadorim forjava as formas do falso. Ódio a 

se mexer, em certo e justo, para ser, era o meu; mas, na dita ocasião, 

eu daquilo sabia só a ignorância” (ROSA, 2001, p. 379). Riobaldo, de 

certa forma, toma para si o ódio pela morte de Joca Ramiro. O amor, 

nesse contexto, é adormecido pelo espírito de vingança que recobre os 

dois companheiros - embora para Riobaldo haja um espaço para a 

reflexão sobre a vingança.  

Podemos perceber que tais pensamentos se configuram 

também no personagem Zé das Mortes, quando ele trava um embate 

de consciência com o mais recente eu, que surgira com o desejo de 

vingança. A ingenuidade deu lugar a um Zé das Mortes, matuto 

prometendo que não ceifaria uma vida sem saber o motivo e o porquê 

de as vítimas serem marcadas para morrer. Por mais que vasculhasse 

sua mente não conseguia compreender, lembrou-se de que quando 

criança prometerá diante da crus dos pais e irmãos assassinados que 
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“dessa hora em diante não descansaria enquanto não descobrisse os 

motivos das mortes ... Matar ou morrer. Carregava comigo, nas costas, 

a fatídica sina.” (NÉTTO, 2013, p.67).  

 
não sei quais diabos acabaram por me conduzir bem pra leste, onde o 

mato era mais denso, os rios mais caudalosos e piscosos. Onde tudo 

era mais sertão que o próprio descuidado sertão dos Gerais das Minas. 

Ali o homem não tinha colocado sua cobiça. (NÉTTO,2013, p.68) 

 

A profissão forçada, obriga Zé das Mortes a pensar com o 

indicador. Muito mais do que com a cabeça. Atira primeiro e pergunto 

depois.  

 
Sei que não existe lugar no céu à minha alma. Pecador de longa data, 

que sem querer se apaixonou pela profissão. Inda que de quando em 

onde ponha o lado as durezas da vida e deixe o coração acelerado dar 

seu palpite. Quase sempre sou condenado ao fogo eterno. Sina triste, 

desnaturada, da qual por mais tente livrar não encontro o exato 

caminho. (NÉTTO, 2013, p.70). 

 

A cada nova descoberta, a mudança de comportamento do 

personagem se torna mais visível, a dúvida entre o bem e o mal, se 

afastava cada vez mais. Não que isso fosse vontade plena, mas o 

inconsciente se tornara consciente, suas emoções pulsavam em ódio, 

em saber que muito sua vida lhe fora roubada, para justiçar a vontade 

do coronel Izabelino. 

Em Grande sertões: veredas: o pacto é mencionado na 

seguinte passagem: “Achado eu estava. A resolução final, que tomei 

em consciência. O aquilo” (ROSA, 2001, p. 434). Depois da resolução 

ele concretiza o fato nas Veredas-Mortas, porém sem avistar a figura 

do oculto, somente vivenciando sensações relacionadas a esse 

universo pactário - o frio, o tremor e a própria sensação causada pelo 

lugar -. O ser com quem firma o pacto é fruto de sua consciência: “Ele 

tinha que vir, se existisse. Naquela hora, existia” (ROSA, 2001, p. 

436). 

A tradição fáustica do pacto é notada em alguns comentários 

feitos pelo personagem em Sertões de Sangue: “Com calafrio subindo 

e descendo a cacunda resolvi dar espiadela no de saco de estopa pra 
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ver se o danadinho continuava quietinho no seu canto. Quando abri 

enorme facho de luz se acendeu. Benzi três vezes enquanto trancava o 

danado no seu lugar e borrava pernas abaixo”. (NÉTTO, 2013, p.39).” 

O frio, a escuridão, a encruzilhada são elementos pertencentes à 

tradição que integram o cenário no qual o pactário é um sujeito em 

formação.  

Ao contrário do que acontece no pacto tradicional, o pacto 

evidenciado por NÉTTO e ROSA “coloca como problema o sumiço 

do sujeito ou, pelo menos, de todas as categorias que sustentam 

tradicionalmente a ideia desse sujeito” (ROSENFIELD, 2007, p. 248). 

O protagonista cogita a existência do diabo: “Ele tinha que vir, se 

existisse. Naquela hora, existia” (ROSA, 2001, p. 436). Mesmo sem a 

presença física do diabo, o protagonista tem a sensação de uma 

transformação: “Meu corpo era que sentia um frio, de si, friôr de 

dentro e de fora, no me rigir. Nunca em minha vida eu não tinha 

sentido a solidão de uma friagem assim” (ROSA, 2001, p. 439). 

A narrativa contemporânea depreendida por Netto, retoma 

essa reflexão entre o bem e o mal, que coexistiam no pensamento do 

personagem Zé das Mortes. A mudança do comportamento do 

personagem possibilita evidenciarmos tais afirmações, pois acreditava 

ser agora “fazedor de justiça”, mesmos que “lá de cima Ele por deveras 

jamais haveria de conceder-me seu tão ansiado perdão.” (NÉTTO, 

2013 p.85). “Imaginei como seria meu primeiro assassinato na capital 

do estado. Confesso que não senti nenhum tremor ou arrepio na 

coluna. Isso era primordial pra boa realização da tarefa.” (NÉTTO, 

2013, p.84). 

Zé das Mortes por vez foi aconselhado a se livrar do 

“cramulhão” carregava consigo, decidira por conta própria que não, 

dizendo em tom ameno: “nem o cramulhão ia me aguentar” (NÉTTO, 

2013, p. 47). Sua sina estava por se cumprir faltava apenas um, que 

por ironia do destino e para alívio de sua alma condenada, se tratava 

do coronel Isabelino: “fadado a acabar com a triste missão de matar 

treze pessoas, pensei bastante antes de tomar a atitude que colocaria 

em risco a vida de toda a família e ela não tinha nada a ver com minhas 

loucuras, ou escolhas do destino.” (NÉTTO, 2013, p. 92). 
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Conformado com sua condição Zé das mortes mergulha em 

uma profunda certeza “pertenço a esse sertão de sangue. Muito da 

vermelhidão esparramada por todos os cantos saiu do cano de minhas 

armas.” (NÉTTO, 2013, p.104). Pensou em desistir, mas aquela voz 

ecoava: “ter piedade plena do coronel Izabelino? Nhor que não! 

Arruinara minha vida, enfinhando minha pobre pessoa até o fundo do 

poço, apenas para cumprir ordens descalabradas. De uma lada ele não 

tinha tino nos miolos, do outro tino não tinha eu obedecendo” 

(NÉTTO, 2013, p.106), “o cramulhão não dava um minuto só de 

sossego ele também me escravizava” (NÉTTO, 2013, p.106). 

O autor revela nas últimas ações do personagem Zé das 

Mortes o real motivo de sua sina: quando jovem o coronel Isabelino 

se apaixonou pela mãe de Zé das Mortes, ela posseira na região, não 

possuía documentos das terras onde viviam, se tornando alvos fácil 

dos coronéis da época. “foi assim que a maior parte da família passou 

deste para o outro lado” (NÉTTO, 2013, p.108). Por ser rejeitado, o 

coronel não aceitou tal afronte, então para todos há quem ele 

confidenciou o segredo, teria morte terrível: amantes, amigos políticos 

jagunços até chegar ao próprio em carne e osso.  

Mesmo diante do inevitável fim, o coronel em uma última e 

misteriosa fala comentou: “a felicidade tem seu preço.”. (NÉTTO, 

2013, p.102).  O tom irônico presente naquelas palavras não deixava 

dúvidas, a felicidade em afastar-se definitivamente do Sertão de 

Sangue teria um preço a ser pago. 

A transformação de Riobaldo e Zé das Mortes, guiadas pelo 

percurso da justiça, permitiu-lhes o aprendizado que é transformado 

em monólogo na tentativa de compreender e elaborar a experiência 

que ainda os transformam. As culpas, o medo, a raiva e tantas outras 

sensações compõem sua travessia e os fazem perceber que, o que 

“existe é homem humano. Travessia” (ROSA, 2001, p. 624). 

 

SERTÕES DE SANGUE: O ROMPIMENTO COM A 

TRADIÇÃO MANIQUEÍSTA DO BEM E DO MAL 

 

Para compreendermos essa relação de rompimento com a 

intensão dualística do maniqueísmo, buscamos elucidar a relação 
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paradoxal existente entre Deus/Bem e o Cramulhão/Mal no romance 

em questão, demonstrando os afastamentos com as concepções 

maniqueístas. 

 
doutrina religiosa fundada pelo persa Mani (Manes ou Manichaeus) 

no século III d.C. as reflexões maniqueísta  consiste em: um pretenso 

racionalismo, certo materialismo e, principalmente, um dualismo 

radical na concepção do Bem e do Mal, entendidos não apenas como 

princípios morais, mas, sobretudo, como princípios metafísico-

ontológicos, tendo uma natureza geral e necessária que é própria a 

todos e a cada um dos seres. (OLIVEIRA, 2014, p.142). 

 

 De acordo com Giovanni Reale e Dario Antiseri (1990, p. 

413), “os maniqueístas afirmaram a existência de dois princípios 

diversos e adversos entre si, mas ao mesmo tempo, eternos e 

coeternos. Duas naturezas e duas substâncias: a do Bem e a do Mal”. 

Em outros palavras: as concepções maniqueístas declararam e 

consideram duas causas primeiras conflitantes desde sempre: uma, a 

do Mal ou princípio da obscuridade das trevas, a outra, a do Bem ou 

princípio da luz. Importante destacar que, sendo está uma concepção 

oriental, abre vasto espaço para a fantasia e a imaginação o que 

podemos perceber no fragmento do discurso de Santo Agostinho:  

 
Eis os pontos principais da sua doutrina: desde a eternidade existem 

dois princípios, o do Bem e o do Mal. O primeiro, que se chama Deus, 

domina o reino da luz, e Ele mesmo é luz imaculada, que só pela razão 

e não pelos sentidos se pode perceber. O segundo chama-se Satanás, 

rei das trevas, e é mau quanto à sua natureza, pois é matéria 

infeccionada. Ambos comunicam a sua substância a outros seres, que 

são bons ou maus conforme sua origem. Houve luta entre os reinos da 

luz e das trevas. Os demônios arrebataram partículas de luz. Satanás 

gerou Adão e comunicou-lhe essas partículas, que seriam as almas dos 

homens. Deus, para libertar a luz do cativeiro da matéria, criou, por 

intermédio dos espíritos antagonistas dos demônios, o Sol e a Lua, os 

astros e a terra. Esta é de matéria inteiramente corrompida. 

(AGOSTINHO, 1973, p. 62).  

 

As considerações do pensamento maniqueísta, além de 

considerar que o Bem e o Mal, concebe essa proposição a todos os 

seres em geral. Assim, vale dizer: “o homem” não seria totalmente 
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responsável pelo mal que faz, e por isso, não ´poderia ser totalmente 

livre. Por vez a condição do mal seria imposto, arbitrariamente. Todo 

mal cometido pelo ser humano, por sua vez seria “coagido”, 

“importunado” pelo autor do Mal (O cramulhão).  

Em oposição, o homem travaria uma batalha infindável para 

destruir em si e nos outros a manifestação do Mal. A espiritualidade 

da alma seria aprisionada de forma refratada a luz, propondo ao ser 

humano a condição primeira, de se libertar das trevas, por meio da 

crença em Deus.  

Em Sertões de Sangue, a bem e o mal não fazem parte de 

uma figuração retórica, mas de aspectos representativos das 

“referenciais” do Bem e do Mal.  Dessa forma Romulo Nétto, 

apresenta-nos uma configuração do Bem e o Mal diferente do 

maniqueísmo, por não constituir essa relação literal maniqueísta. Há 

uma hibridização plural intrínseca, de certo modo, indivisível, 

dificultando compreender quando se inicia ou termina essa batalha.  

 
Sei que não existe lugar no céu à minha alma. Pecador de longa data, 

que sem querer se apaixonou pela profissão. Inda que de quando em 

onde ponha o lado as durezas da vida e deixe o coração acelerado dar 

seu palpite. Quase sempre sou condenado ao fogo eteno. Sina triste, 

desnaturada, da qual por mais tente livrar não encontro o exato 

caminho. (NÉTTO 2013, p.70). 

 

Zé das Mortes é perseverante nas declarações sobre a 

inexistência do Cramulhão. Tal fato reanima as considerações do 

filósofo Santo Agostinho, ao contrapor o maniqueísmo ao assegurar 

que: “a natureza do homem só é boa na medida em que é, mas, nessa 

justa medida, ela é boa. Assim, o bem é proporcional ao ser; donde 

resulta que o contrário do bem, que é o mal, não pode ser considerado 

como do ser”. É o que se entende ao dizer-se que o mal é somente uma 

privação, uma deficiência.  

O ser humano corrompido seria mal na medida em que vicia 

nas coisas mundanas (crueldade, injustiça, etc.), mas é bom enquanto 

criação divina. O homem é o bem (criação divina) em que o mal 

“reside” (figuração do afastamento). Diríamos que Zé das Mortes 

tinha consciência disso: 
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Sei que não existe lugar no céu à minha alma. Pecador de longa data, 

que sem querer se apaixonou pela profissão. Inda que de quando em 

onde ponha o lado as durezas da vida e deixe o coração acelerado dar 

seu palpite. Quase sempre sou condenado ao fogo eterno. Sina triste, 

desnaturada, da qual por mais tente livrar não encontro o exato 

caminho. (NÉTTO, 2013, p.70). 

 

Por mais que não descrevesse figura do Cramulhão ele 

sempre se manifestava em forma de uma voz que ecoava: “E o som 

ficava azuretando minhas orelhas: __ João Falastrão! João Falastrão! 

Pega Ladrão! __pra mim isso já era coisa do cramulhão preso na 

garrafinha, aquela, aquela mesma que o coronel Izabelino me obrigou 

a receber nas minhas mãos” (NÉTTO, 2013, p.39). É como se ele 

quisesse dizer ao leitor que o Mal, não existe em matéria; o que impera 

é o seu sentido moral, que somente se encontra nos atos dos homens, 

criaturas racionais; que dependem de um juízo da razão, esses atos são 

livres; os erros morais provêm do fato de que o homem faz um mau 

uso do seu livre-arbítrio.  

O responsável por isso não é nem Deus (absoluta bondade) 

nem o Cramulhão (que não existe), e sim, o próprio ser humano 

“pertenço a esse sertão de sangue. Muito da vermelhidão esparramada 

por todos os cantos saiu do cano de minhas armas.” (NÉTTO, 2013, 

p.104). Para Agostinho, não deve haver outro Mal no mundo que não 

seja a deficiência da vontade humana que se rebaixa, que se entrega 

ao que é inferior numa escala de valores.  

Desse modo, vinculamos a tese agostiniana antimaniqueísta 

com a narrativa de Zé das Mortes: fazer o mal não é nada mais do que 

subverter a vontade ao que é superior, ainda que inconscientemente, 

fato possível pela livre opção do querer humano. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em virtude do exposto, acredita-se ter demonstrado que o 

paradoxo entre Bem e Mal no romance extrapola uma perspectiva 

maniqueísta. No sertão-cerrado de Zé das Mortes, Deus é tido como 

onipotente e o Cramulhão um não-ente que contrapões o bem. Essa 
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dualidade fundada no maniqueísmo se perde quando se prova a 

indivisibilidades quando essa relação acontece no interior do ser 

humano, Santo Agostinho confere essa batalha interna desde o século 

III, a.C., momento em que a teoria do dualismo entre o bem e o mal 

ganha força, desde então,“o homem” ser dotado de luz e trevas, se 

debate nessa indissociável questão.  

Após muitos conflitos evidenciado pelo monólogo interior e a 

narrativa exterior, que propões questionamentos e especulações sobre 

o momento e a concretização do pacto ou a incidência de uma figura 

do mal. Percebemos que essa suposta situação, transmutam as ações 

do personagem de um tal forma que, o homem bom, é reconfigurado 

ou induzido por uma força maior à cometer os crimes. 

Nessa perspectiva, ao referimos a figura do mal, como um 

não-ente, levantamos os seguintes questionamentos: por que tanto 

temor sobre sua existência, principalmente por aqueles que são 

marginalizados? Esse sertão, em tese, não pode ser dominado pelo que 

não existe, o que existe é a subversão e os desmandos de um mal 

causado pelo próprio homem, que para isenta-se de culpa, justifica 

essas ações na existência de um ser maligno. Essas duas forças, 

coabitam desordenadamente a mente humana “Confesso que gostava 

do que aparecia bem rente a mim, o outro eu mesmo tava aprovado.” 

(NETTO, 2013, p. 40). À medida que o homem faz a travessia, pois 

“o que existe é homem humano. Travessia” (ROSA, 2001, p. 624). o 

maniqueísmo perde toda sua razão de ser, no entanto o dualismo 

permanece. 

Outrossim, acontece na relação dialógica com outra obra 

produzida por um dos grandes autores da literatura brasileira: 

Guimarães Rosa, que estrategicamente também usufrui do monologo 

para enredar a trama do personagem Riobaldo, esse jogo dialógico é 

entendido no decorrer do artigo, acontece nas situações de 

convergências no que diz respeito ao pacto, em Sertões de Sangue e 

Grandes Sertões: Veredas que diferente do tradicional pacto fáustico, 

abordado na obra de Thomas Mann, no qual o protagonista deseja tal 

feito, tais referências não acontecem em Sertões de Sangue, nem tão 

pouco  em Grandes Sertões: Veredas, pois ambos os personagens são 
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induzidos essa condições, Riobaldo por amor a Diadorim e Zé das 

mortes para livrar o sertão do mar de sangue. 

Entende-se com isso, que a obra Sertões de Sangue dialoga 

com a problemática existente em Grandes Sertões: Veredas, ao 

evidenciar o pacto social que é feito com o objetivo de restabelecer a 

paz no sertão, o dualismo entre o bem e o mal coexistente nos 

personagens. No entanto, a obra Sertões de Sangue nos apresenta um 

caráter referencial único, que lhe confere uma especial grandeza e um 

valor social inestimável, o que contrapões a problemática existente na 

literatura contemporâneo, pois ela dialoga e, ao mesmo tempo  

contrapõe a  tradição, ao referenciar outras narrativas, mantendo o 

valor literária individual ao evidenciar as questões social e históricas, 

que contribuem para conferir à obra um veracidade objetiva e uma 

subjetividade fantástica. 

Dessa forma, recorrendo às teorias bakhtiniana, encara-se o 

discurso presente na obra de Romulo Netto como, bivocal, pois trata-

se de um discurso internamente dialogicizado, em que duas vozes 

coexistem e se cruzam multiformemente, correlacionando-se numa 

intrínseca relação com cronotopo, guiando-se e contrapondo-se parcial 

ou totalmente. No romance de Nétto, podemos evidenciar, a incidência 

da transformação metamórfica da estrutura social, a ruptura drástica 

do formal. O “herói problemático sai de cena e seu lugar é ocupado 

pelo processo de reconfiguração do personagem, tais como aparece 

em Kafka e Joyce” (GOLDMAM p.436).  
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do Professor Dr. Eduardo Henrique D. Figueiredo, na pesquisa intitulada: Identidades Migrantes 

- um olhar para alunos migrantes refugiados em cursos de graduação da Universidade Federal 
do Paraná. Graduada em Letras Port./ Inglês pelo Centro Universitário Cesumar (2017). 

Vinculada ao Grupo de Pesquisa em Línguas Estrangeiras Modernas (GPLEM/ UFPR), 

coordenado pelo Professora Dra. Adriana Cristina S. M Brahim. Professora de inglês na 
Educação Básica, revisora e produtora de material didático de língua inglesa para mídias 

impressas. Atua principalmente nos seguintes temas: Ensino Bilíngue, Formação Docente, 

Identidades e Ensino-Aprendizagem de Línguas, Ideologias Linguísticas. 

Endereço para acessar ao CV Lattes/CNPq: http://lattes.cnpq.br/5605492558019575 

ID Lattes: 5605492558019575 

 

Cíntia dos Santos Souza Gonçalves 
Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Rondônia (2011) e mestrado em 
Educação pela Universidade Federal de Rondônia (2014). Atualmente é professor assistente 

mestre da Faculdade Porto Velho, tutora da Faculdade Porto Velho, professor EAD da Faculdade 

Porto Velho e estatutário - Secretaria Municipal de Educação - PVH/RO. , atuando 
principalmente nos seguintes temas: gestão, educação superior, políticas públicas, avaliação e 

ensino superior. 

Endereço para acessar ao CV Lattes/CNPq: http://lattes.cnpq.br/5437998866619281 

ID Lattes: 5437998866619281 

 

Cláudio Lopes Negreiros 
Graduado em Geografia pela Universidade Federal de Rondônia (2005); Especialista em 

Segurança Pública e Direitos Humanos pela Universidade Federal de Rondônia; Mestrando em 
Estudos Literários pela Universidade Federal de Rondônia; Coordenador e professor no curso de 

Gestão de Segurança Privada na Faculdade Metropolitana de Porto Velho; Agente Penitenciário 
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do Governo do Estado de Rondônia desde de 2004; Diretor da Escola de Estudos e Pesquisas da 

Secretaria de Justiça de Rondônia 2013 - 2019; Professor de Ética no Ambiente e Trabalho, 

Tecnologia de Segurança, Segurança Física de Instalações, Segurança Patrimonial e Segurança 
Condominial; Instrutor de Tecnologias não letais formado pela Condor Não Letal - RJ; Publicou 

na Revista Brasileira de Estudos em Segurança Pública e na revista Ciência Amazônida; 

Participante do Observatório Nacional do Sistema Penitenciário - ONASP; Estudioso dos temas 
Segurança Pública, Segurança Privada, Violência, Criminalidade e Sistema Penitenciário. 

Endereço para acessar ao CV Lattes/CNPq: http://lattes.cnpq.br/1801044451492227 

ID Lattes: 1801044451492227 

 

Débora Nice Ferrari Barbosa 
Doutora e Mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS - 2007, 2001) e Bacharel em Análise de Sistemas pela Universidade Católica de Pelotas 

(UCPel - 1998). Professora titular e pesquisadora do Programa de Pós-graduação em Diversidade 
Cultural e Inclusão Social, do Mestrado Profissional em Letras e dos cursos de Sistemas de 

Informação e Ciência da Computação da Universidade Feevale. Bolsista de Produtividade em 

Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora - DT- nivel 2 do CNPq. Orientadora e co-
orientadora de dissertações de Mestrado e teses de Doutorado. Como pesquisadora atua na área 

de Tecnologias Educacionais e Sociais e Sistemas Móveis e Ubíquos voltados para a Educação 

e Saúde. Os principais temas de pesquisa estão relacionados à Aprendizagem Móvel e Ubíqua, 
Games na Educação, Tecnologia e Saúde, e Inclusão Digital. Coordena projetos de pesquisa em 

sua área de atuação, especialmente em parceria com a AMO CRIANÇA - Associação de 

Assistência ao Menor em Oncopediatria de Novo Hamburgo-RS. Possui projetos de pesquisa e 
desenvolvimento financiados por órgãos de fomento. Coordena o PROGRAMA PESQUISA 

PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAUDE PPSUS/2017. Participa de projetos 

de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico envolvendo empresas da região. Além disso, 
desde 2014 vem atuando em projetos de extensão onde as pesquisas estão inseridas, seja no 

suporte metodológico, seja na aplicação/coleta de dados, junto à escolas de educação básica da 

região do Vale dos Sinos/RS (Programa Ciências e Tecnologias na Educação Básica, projeto 
Ensinando lógica com as Tecnologias da Informação, projeto LAVILI - Laboratório de 

Vivências em Linguagem e projeto CITEC Médio - Da Ciência à Tecnologia). É membro dos 

grupos de Pesquisa em Informática na Educação (Feevale) e Desenvolvimento em Computação 
Móvel e Ubíqua (Unisinos). É revisora dos seguintes periódicos: Computer Applications in 

Engineering Education, International Journal of Learning Technology, IEEE Transactions on 

Learning Technologies, Journal of Applied Computing Research, Revista Brasileira de Iniciação 
Científica, Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, Educação (Rio Claro. 

Online) e Revista Brasileira de Informática na Educação. https://orcid.org/0000-0001-8107-

8675 

Endereço para acessar ao CV Lattes/CNPq: http://lattes.cnpq.br/4843891170478912 

ID Lattes: 4843891170478912 
 

Deise Leite Bittencourt Friedrich 
Doutoranda em Letras com ênfase em Linguística pela Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro- UERJ. Mestrado em Linguística Aplicada. Especialização em Estudos do Texto e do 

Discurso. Especialização em Educação. Licenciada em Letras: Língua Portuguesa e Língua 

Espanhola. Professora efetiva na área de Língua Espanhola e Língua Portuguesa do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - IFRS. Possui experiência 
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docente nas seguintes áreas: Ensino e Aprendizagem de Língua Espanhola e Língua Materna; 

Leitura em Língua Estrangeira e Leitura Inclusiva. Atua nos seguintes eixos de pesquisa: 

Linguística de Corpus; Linguística Computacional e Terminologia; Lexicologia e Lexicografia; 
Semiótica Greimasiana e Análise do Discurso. 

Endereço para acessar ao CV Lattes/CNPq: http://lattes.cnpq.br/8443370679013081 

ID Lattes: 8443370679013081 

 

Edimilson de Sousa Macedo 
Possui graduação em Licenciatura plena em letras pela Universidade Federal da Paraíba (1992). 

Tem experiência na área de Letras. 

Endereço para acessar ao CV Lattes/CNPq: http://lattes.cnpq.br/0260393758123061 

ID Lattes: 0260393758123061 

 

Elaine Porto Chiullo 
Possui graduação em Letras - Português e Espanhol pela Universidade do Tocantins (2011). Pós-

Graduação em Linguística Aplicada ao Ensino da Língua Portuguesa e Espanhola. Atualmente 

é professo ensino médio do Governo do Estado de Rondônia. Tem experiência na área de Letras, 
com ênfase em Língua Portuguesa, atuando principalmente nos seguintes temas: Ensino Médio, 

língua portuguesa, língua espanhola. Atualmente é discente do Mestrado Acadêmico em 

Letras/UNIR 2017/2019. 

Endereço para acessar ao CV Lattes/CNPq: http://lattes.cnpq.br/4642622558415587 

ID Lattes: 4642622558415587 

 

Epaminondas de Matos Magalhães 
Doutor em Letras:  Teoria da Literatura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul (2014), Mestrado em Estudos de Linguagem, área de concentração Estudos Literários, pela 

Universidade Federal de Mato Grosso (2010) e graduação em Letras- Língua Portuguesa, Inglesa 

e respectivas Literaturas pela Universidade do Estado de Mato Grosso (2006). Realizou estágio 

de Pós-Doutorado na Universidade Estadual de Maringá (2015-2017), pesquisando a produção 

infantil em Mato Grosso. Atualmente é professor efetivo do Instituto Federal de Mato Grosso- 

Campus Pontes e Lacerda, atua como professor do Programa de Pós-Graduação - Mestrado em 
Ensino (IFMT/UNIC) e do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários (PPGEL- 

UNEMAT/Tangará da Serra). Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Literatura, 

atuando principalmente nos seguintes temas: literatura moderna, poesia moderna em mato 
grosso, literatura regional e literatura infanto-juvenil. 

Endereço para acessar ao CV Lattes/CNPq: http://lattes.cnpq.br/4813224250543689 

ID Lattes: 4813224250543689 

 

Francisco Américo Martins Moraes 
Mestrado em andamento em Estudos Literários na Universidade Federal de Rondônia, UNIR, 

Brasil. Graduação em História pela Faculdade de Educação de Porto Velho (2007). Pós-
Graduação Lato Sensu em História do Brasil pela FIJ - Faculdades Integradas de Jacarepaguá 

(2013). 

Endereço para acessar ao CV Lattes/CNPq:  http://lattes.cnpq.br/7388366953336448 

ID Lattes: 7388366953336448 
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Francisco Gomes da Silva 
Doutorando em Letras pela UERN. Mestre em Letras pela UERN; Especialista em Tecnologia 

Educacional pela FIP/UFPB; Especialista em Supervisão educacional pela FIP; Especialista em 

Língua, Linguística e Literatura, pela FIP; Licenciado em Pedagogia pela UERN; Licenciado em 
Letras, Habilitação em Língua Portuguesa pela UFPB. Atualmente é professor - Colégio Técnico 

Dom Vital, Língua Portuguesa, no Ensino Médio; Professor de Língua Portuguesa na Escola 

Estadual de Ensino Médio Obdúlia Dantas, da Secretaria de Educação do Estado da Paraíba. 
Diretor do Colégio Técnico Dom Vital e Presidente do Instituto de Educação Frei Marcelino de 

Santana. 

Endereço para acessar ao CV Lattes/CNPq: http://lattes.cnpq.br/6461376824579220 

ID Lattes: 6461376824579220 

 

Francisco Marcos Rodrigues da Costa 
Graduando em engenharia elétrica pela Universidade Federal do Ceará Campus de Sobral. 

Endereço para acessar ao CV Lattes/CNPq: http://lattes.cnpq.br/0896709197253877 

ID Lattes: 0896709197253877 

 

Isaac Newton Almeida Ramos 
Doutor em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa pela USP (2011). Mestre 

em Letras pela USP (2002), na mesma área. Graduação em Letras pela UFMS. Membro do 
Grupo de Pesquisa em Estudos da Arte e da Literatura Comparada (UNEMAT). Poeta e crítico. 

Atua nos seguintes temas: poema visual, intensivismo, concretismo, poesia experimental, poema 

processo, Wlademir Dias-Pino, Silva Freire e Manoel de Barros e D. Pedro Casaldáliga. Membro 
da ALB (Academia de Letras do Brasil) Amazonas e da ABEPPA (Associação Brasileira de 

Escritores e Poetas Pan Amazônicos). Professor do Programa de Pós-Graduação em Estudos 

Literários (PPGEL - UNEMAT). Coordenador do Projeto de Pesquisa  Signos e significados na 
poética engajada de D. Pedro Casaldáliga (FAPEMAT). 

Endereço para acessar ao CV Lattes/CNPq: http://lattes.cnpq.br/9765536795643397 

ID Lattes: 9765536795643397 

 

Jaíne Beatriz de Almeida Tavares 
Licenciada em Letras - Português/Inglês e suas respectivas literaturas pela Universidade do 

Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Campus de Tangará da Serra. Atualmente é mestranda em 

Estudos Literários (PPGEL/ UNEMAT), na linha de pesquisa Leitura, Literatura e Ensino. No 
período da graduação, atuou como bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID) na área de língua inglesa e também do programa de Residência Pedagógica 

(CAPES/UNEMAT). Desenvolve trabalhos nas principais áreas de pesquisa: Literatura 
Contemporânea Brasileira, Literatura Infantojuvenil norte-americana e no ensino de Língua 

Estrangeira. 

Endereço para acessar ao CV Lattes/CNPq: http://lattes.cnpq.br/9837060049735898 

ID Lattes: 9837060049735898 

 

Jane Lúcia Ferreira de Souza Silva  
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Possui graduação em Pedagogia pela Faculdade Porto Velho (2007) Mestrado em Ciências da 

Educação pelo Instituto de Capacitação Profissional (2018). Professora convidada para ministrar 

a disciplina de Psicomotricidade na Pós-graduação Lato Sensu em Psicopedagogia institucional 
da Faculdade de Rondônia, professora contratada para a disciplina de Educação Infantil do 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Rondônia - Projeto empoderamento 

feminino , efetivo da Faculdade Metropolitana no curso de Pedagogia, docente da Faculdade 
Santo André, efetivo da Faculdade Metropolitana, contrato - Talentos Humanos e coordenadora 

da sala de leitura da EMEI. Prof Ronilza Cordeiro Afonso Dias da Prefeitura Municipal de Porto 

Velho. https://www.facebook.com/profjanelucia/  

Endereço para acessar ao CV Lattes/CNPq: http://lattes.cnpq.br/8649457765073715 

ID Lattes: 8649457765073715 

 

José Eduardo Martins de barros Melo 
Possui graduação em Letras pela Faculdade Frassinetti do Recife (1985), mestrado em Teoria 

Literária pela Universidade Estadual Paulista -São José do rio Preto (2002) e doutorado em 
Teoria da literatura pela Universidade Estadual Paulista -São José do rio Preto (2015). 

Atualmente é professor associado da Universidade Federal de Rondônia no Curso de Letras e no 

Mestrado Acadêmico em Estudos Literários da UNIR (PPGEL). É membro do Grupo de 
pesquisa em poética brasileira contemporânea (GEPEC) e Grupo de pesquisa literatura, educação 

e cultura: caminhos da alteridade. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Teoria 

Literária, atuando principalmente com estudos de poética. 

Endereço para acessar ao CV Lattes/CNPq: http://lattes.cnpq.br/4265515216692794 

ID Lattes: 4265515216692794 

 

Josiane Bonaldo  
Graduada em Letras pela Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT (2016). 

Endereço para acessar ao CV Lattes/CNPq: http://lattes.cnpq.br/4115699987485741 

ID Lattes: 4115699987485741 

 

 
Josimeire Santos da Mata 
Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Rondônia - UNIR. Pós-graduada em Arte-

Educação pela Faculdade Integrada de Araguatins - FAIARA. Graduanda em Letras - 
Português/Inglês pela Universidade Brazcubas e Mestranda em Estudos Literários pela 

Universidade Federal de Rondônia - UNIR. Atuou na Educação Infantil; Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental e Projeto ;Mais Educação.; Possui Experiências em Literatura InfantoJuvenil e 
Recursos Pedagógicos. De 2016 a 2017, Exerceu Atividades como Coordenadora e Divulgadora 

pela Editora e Livraria Paulinas. Atualmente, é bolsista CAPES e integrante do Grupo de 

Pesquisa em Letramento Literário: Estudos Literários da/na Amazônia. 

Endereço para acessar ao CV Lattes/CNPq: http://lattes.cnpq.br/2260783932463344 

ID Lattes: 2260783932463344 

 

Josinaldo Trajano da Costa 
Mestre em Letras (PPGL) - UERN. Especialista em Lingua, Linguistica e Literatura - FIP 
(Faculdades Integradas de Patos) - Graduado em Letras pela Universidade Estadual da Paraíba 

https://www.facebook.com/profjanelucia/
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(UEPB) . Atualmente é Professor de Língua Portuguesa no Ensino Médio e Professor do Curso 

Técnico em Segurança do Trabalho, ambos no Colégio Técnico Dom Vital. Professor Titular na 

SEEC-RN - lotado na E.E.E.F. Dr. Xavier Fernandes - PATU-RN. 

Endereço para acessar ao CV Lattes/CNPq: http://lattes.cnpq.br/6811679658695410 

ID Lattes: 6811679658695410 

 

Lidiana da Cruz Pereira Barroso 
Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Rondônia (2004), Graduação em 
Filosofia pela Centro Universitário Claretiano (2018) Pós-graduada ;Lato Sensu; em 

Metodologia do Ensino Superior e Inovações Curriculares (2005), Pós-graduada ;Lato Sensu; 

Especialização em Mídias na Educação(2013), Especialização em Metodologia do Ensino de 
Artes Visuais, Pós-graduação ;Stricto Sensu; Mestrado Acadêmico em educação( 2016). Atua 

como professora do Ensino Fundamental Anos Iniciais. Tem experiência na área de Educação, 

Formação continuada de professores, tutoria em Educação á Distância. Ensino Superior Curso 
de Pedagogia. Mestre em Educação pela Universidade Federal de Rondônia, Brasil. 

Endereço para acessar ao CV Lattes/CNPq: http://lattes.cnpq.br/4056162673043764 

ID Lattes: 4056162673043764 

 

Luan Paredes Almeida Alves 
Licenciado em Letras - Português/Inglês e suas respectivas literaturas pela Universidade do 

Estado de Mato Grosso (2018). Atualmente é mestrando em Estudos Literários 

(PPGEL/UNEMAT), na linha de pesquisa Literatura, História e Memória Cultural. Durante a 
graduação, trabalhou como bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID) e também do programa de Residência Pedagógica. Na pós-graduação, desenvolve 

trabalhos acerca da memória nas crônicas do escritor Milton Hatoum e integra o grupo de 
pesquisa Estudos de literatura: memória e identidade cultural. Seus principais interesses na área 

são: Literatura Brasileira Contemporânea, Literatura Comparada, Teoria Literária, narrativas 

curtas e ensino de Língua Estrangeira. 

Endereço para acessar ao CV Lattes/CNPq: http://lattes.cnpq.br/9818061762655680 

ID Lattes: 9818061762655680 

 

Luciana Oliveira Monteiro 
Possui graduação em Pedagogia pela Universidade do Tocantins (2009). Graduanda em Letras 
Português pela Fael, Pós graduada Lato Senso em Libras pela Fael e Pós graduada Lato Senso 

em Psicopedagogia Clínica e Institucional- INET, Integrante do Grupo de estudos 

Interdisciplinares das Fronteiras Amazônicas-UNIR/ GEIFA , e Atualmente é tradutora e 
interprete de língua de sinais. da Universidade Federal de Rondônia- UNIR. Tem experiência na 

área de Lingüística, com ênfase em LIBRAS. 

Endereço para acessar ao CV Lattes/CNPq: http://lattes.cnpq.br/9080685974693060 

ID Lattes: 9080685974693060 

 

Marcos Aparecido Pereira 
Doutorando em Estudo Literários PPPGEL - Unemat; Mestre em Ensino IFMT/UNIC. 

Atualmente é professor do IFMT - Instituto Federal Campus Cáceres - Prof. Olegário Baldo. 
Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Língua Estrangeira Moderna: Inglês. É 
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escritor, tendo publicado os romances: Apenas um sonho (2007), A face oculta (2010), No tempo 

dos sonhos (2011), O diário das eras (2013) e Pedras da meia-noite (2015). 

Endereço para acessar ao CV Lattes/CNPq: http://lattes.cnpq.br/1183446644029776 

ID Lattes: 1183446644029776 

 

Marcos Felipe Chiaretto 
Graduação em Psicologia (Bacharelado e Formação de Psicólogo) pela Unicastelo - campus 

Descalvado. Foi discente-membro do Colegiado e Congregação do Curso de Psicologia na 
universidade e também membro da CPA (Comissão Própria de Avaliação - Processos avaliativos 

da Instituição de Ensino Superior). Realizou estudos na área de Tanatologia (morte, morrer, 

perdas e lutos) no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(FMUSP). Realizou pesquisas de iniciação científica pelo Centro de Pesquisa da Unicastelo na 

área de desenvolvimento humano. Foi também representante discente da Clínica Escola do Curso 

de Psicologia da Unicastelo. Esteve à frente das demandas do Curso de Psicologia e da Clínica-
Escola, juntamente com as coordenações do curso. Na Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar), desenvolveu grupos de discussão sobre a Morte e o Morrer; foi colaborador da 

Atividade Curricular de Integração de Ensino, Pesquisa e Extensão (ACIEPE) na área de 
sexualidade e deficiências; participou do Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Corpo, Subjetividade 

e Deficiência e foi aluno ouvinte do Programa de Pós-Graduação de Educação Especial 

(PPGEEs). Chiaretto escreve nos jornais dos municípios de Descalvado e Porto Ferreira. 
Participou dos programas da Mix TV (programa regional) com mais de dez programas gravados 

e exibidos. Foi responsável pelo serviço psicológico de unidades masculinas e femininas 

(adolescentes, adultos e idosos) de Clínica de Dependência Química, no município de 
Descalvado. Implantou o SAP - Serviço de Atendimento Psicológico na Santa Casa de 

Misericórdia de Descalvado, na qual atuou como psicólogo hospitalar, voluntariamente, por 1 

ano e 4 meses. Foi docente universitário na pós graduação lato sensu da UNICEP São Carlos, no 
curso de Especialização Multiprofissional em Psiquiatria com ênfase em Dependência Química. 

Em 2014, assumiu atividades na Prefeitura de Porto Ferreira, atuando nos serviços, como: CAPS 

I, Vigilância Epidemiológica, início da implantação do NASF II (Atenção Básica). Atuou na 
gestão de serviços em saúde, educação e desenvolvimento social e exerceu articulação do 

Programa São Paulo Pela Primeiríssima Infância, programa da Fundação Maria Cecília Souto 

Vidigal e Governo do Estado de São Paulo. Foi membro do Conselho Municipal de Saúde da 
Prefeitura de Porto Ferreira. Realiza estudos na área de sexualidade humana e idosos. Em sua 

atuação, no ensino e pesquisa, tem como principais objetivos: desenvolvimento humano, 

tanatologia, comunidades terapêuticas e clínicas de reabilitação química (álcool e outras drogas), 
avaliação psicológica, senescência, sexualidade humana e psicologia clínica. É proprietário e 

psicólogo do MF Psicologia - Consultórios de Psicologia, nos municípios de Descalvado/SP e 

Porto Ferreira/SP. 

Endereço para acessar ao CV Lattes/CNPq: http://lattes.cnpq.br/8621307540210818 

ID Lattes: 8621307540210818 

 

Maria Elizabete Sanches 
Graduada e pós graduada em Letras pela Universidade Federal de Rondônia. Professora no 
Departamento de Línguas Vernáculas da Universidade Federal de Rondônia, atuando na área de 

Literatura brasileira, Literatura portuguesa, Literatura Infantil, Prática de Ensino em Literatura. 

Atualmente ocupa o cargo de Coordenadora do Curso de Letras Português/EaD UNIR. Participa 
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dos Grupos de PesquisasLiteratura, Educação e Cultura: Caminhos da Alteridade; Pesquisa em 

Poesia Brasileira Contemporânea. 

Endereço para acessar ao CV Lattes/CNPq: http://lattes.cnpq.br/3951556835265436 

ID Lattes: 3951556835265436 

 

Maria José Alves de Assunção 
Mestre em Estudos Literários pela Universidade Federal de Rondônia. Docente do Ensino 

Superior, Ministra as disciplinas: História Geral da Educação, História da Educação Brasileira, 

Fundamentos e Metodologia do Ensino de História, Fundamentos e Metodologias do Ensino de 
Arte (com atualização recente em 2015, em curso de História da Arte em Florença - Itália), 

Educação e Inovações Tecnológicas e Tecnologia da Informação, Filosofia da Educação, 

Sociologia da Educação e Antropologia.. Possui graduação em História pela Universidade 
Federal de Rondônia-UNIR. É especialista (Lato-Sensu) em História Moderna e Contemporânea 

pela Universidade Católica de Minas Gerais - PUC; especialista em Mídias na Educação pela 

Universidade Federal de Rondônia e certificada pelo Google for Education . Faz parte do quadro 
estadual do Governo do Estado de Rondônia/SEDUC, exercendo a função de Coordenadora do 

Plano Nacional de Formação de Professores - PARFOR/STF/DGE. Tem experiência na área de 

tutoria e EAD. 

Endereço para acessar ao CV Lattes/CNPq: http://lattes.cnpq.br/1557483962344205 

ID Lattes: 1557483962344205 

 

Marinei Almeida 
Doutora (2008) e Mestrado (2002) em Letras (Estudos Comparados de Literaturas de Língua 
Portuguesa) pela Universidade de São Paulo - USP. Especialização em Literatura Brasileira pela 

Universidade Católica de Minas Gerais - PUC-BH (1998). Graduação em Letras (Língua 

Portuguesa e Inglesa e suas respectivas Literaturas) pela Universidade do Estado de Mato Grosso 
- UNEMAT (1996). Realiza atualmente Estágio de Pós-Doutorado na Universidade de 

Lisboa/UL (2018/2019). É professora (desde 1997) na Universidade do Estado de Mato Grosso, 

atua nos seguintes temas: Literatura e sociedade, Literatura Comparada, Literaturas Africanas de 

Língua Portuguesa, Literatura e Memória, atua também nessa mesma universidade como 

Docente Permanente do Programa de Pós-Graduação Mestrado/Doutorado em Estudos da 

Linguagem - PPGEL, na linha Literatura e Vida Social nos Países de Língua Oficial Portuguesa. 
Professora Colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem (PPGEL) 

da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) na área dos Estudos Literários (Linha: 
Literatura e realidade social), professora visitante da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCAR) ,pelo Departamento de Teoria e Práticas Pedagógicas e pelo NEAB- Núcleo de 

Estudos Afro-Brasileiros (2017/01); Assessora de Cultura da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 
(UNEMAT). Membro do Conselho Estadual de Cultura do Estado de Mato Grosso - 

CEC/MT(Ato N. 4.411/2015) e do Conselho Municipal de Turismo de Cáceres-MT 

(COMTUR); Membro da Diretoria da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Letras e Linguistica - ANPOLL. Membro do Núcleo de Estudos sobre Educação, Gênero, Raça 

e Alteridade - NEGRA. Coordenadora do Projeto de Pesquisa ;Cartografias e imagens de Mato 

Grosso: a presença do negro na produção literária dos séculos XX e XXI; (Fapemat/Unemat). 
Membro pesquisador da equipe nos projetos: Literatura e Cultura nos países de língua 

portuguesa: a poética de Agostinho Neto, Chico Buarque, Mia Couto, Milton Hatoum e Pedro 

Casaldáliga; (CNPq), A condição provisória do presente: questões de literatura e política; 
Coordenadora do Projeto de Extensão Acervo Artístico da Unemat e do Programa Centro de 

Línguas da UNEMAT. É integrante do Centro de Pesquisa em Literaturas - CEPLIT, - 
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UNEMAT; Coordenadora do Núcleo de Estudos Literários Clã do Jabuti (NEL/UNEMAT); 

Membro do RG-Dicke- Grupo de pesquisa em Literatura (UFMT- CNPq) e do Grupo de 

Pesquisa em Literatura Comparada (UNEMAT- Cnpq). Possui vários textos publicados em 
revistas e livros. 

Endereço para acessar ao CV Lattes/CNPq: http://lattes.cnpq.br/9246658373031683 

ID Lattes: 9246658373031683 

 

Mário de Oliveira Neto 
Mestrando em Educação Sexual (2019) na Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, 

UNESP. Possui graduação em Psicologia pelo Centro Universitária Sudoeste Paulista (2014). 

Tem interesse em Sexualidade e Educação Sexual. Membro integrante do grupo de pesquisa 
(2018) : Ensino-aprendizagem de línguas e interdisciplinaridade: a formação do professor 

(EALIFP) no Instituto Federal São Paulo, campus Avaré/SP. Experiência em: Atendimento 

Clínico de orientação psicanalítica e supervisão de casos; Psicologia Institucional e Assessoria 
Institucional. Psicólogo no Centro de Atendimento Socioeducativo Feminino Cerqueira 

César/SP, onde é membro titular da Comissão de Avaliação Disciplinar (2015), Psicólogo titular 

eleito no biênio 2016/2017 do Conselho Gestor do Centro de Atendimento Socioeducativo 
Feminino Cerqueira César/SP. No Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) atual como psicólogo 

perito auxiliar da justiça (2019). 

Endereço para acessar ao CV Lattes/CNPq: http://lattes.cnpq.br/6018116339996424 

ID Lattes: 6018116339996424 

 

Natália Cristine Prado 
Professora Adjunta, Coordenadora da Área de Língua Portuguesa/Linguística e Vice-chefe do 

Departamento de Línguas Vernáculas da Universidade Federal de Rondônia. Também é 
professora credenciada no Mestrado Acadêmico em Letras na mesma instituição. Possui 

graduação em Letras, bacharelado e licenciatura em Português/Inglês (2007), mestrado em 

Linguística e Língua Portuguesa (2010), doutorado em Linguística e Língua Portuguesa (2014) 
e Pós-doutorado na área de Linguística e Língua Portuguesa (2017), todos pela Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Campus de Araraquara. Durante o doutorado, 

também foi bolsista PDSE, o que a possibilitou cursar o doutorado sanduíche na Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa (2012). Tem experiência na área de Letras, com ênfase em 

Linguística, atuando principalmente nos seguintes temas: fonologia, morfologia, língua 

portuguesa, linguística histórica e formação de palavras. É membro do Grupo Fonologia do 
Português: Arcaico e Brasileiro; Grupo de Estudos em Culturas, Educação e Linguagens - 

GECEL;. 

Endereço para acessar ao CV Lattes/CNPq: http://lattes.cnpq.br/2629649824747680 

ID Lattes: 2629649824747680 

 

Ronilson de Sousa Lopes 
Graduado em Filosofia pelo Instituto Santo Tomás de Aquino - ISTA (2010). Com experiência 

comprovada em docência em Filosofia, com ênfase em didática do ensino de Filosofia e 
Sociologia, atuando principalmente nos seguintes temas: liberdade, responsabilidades e 

escolhas. 

Endereço para acessar ao CV Lattes/CNPq: http://lattes.cnpq.br/3753387853447067 

ID Lattes: 3753387853447067 
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Rosângela Maria Bessa Vidal 
Possui graduação em Letras pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (1985), 

Especialização em Metodologia do Ensino e da Pesquisa Científica (1989) e em Língua 

Portuguesa (1993), Mestrado em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte - UFRN (2001) e Doutorado em Estudos da Linguagem, com área de 

concentração em Linguística Aplicada, no Programa de Pós-Graduação da UFRN (2009). É 

professora adjunta IV da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. É Líder-fundadora 
do Grupo de Pesquisa em Estudos Funcionalistas (GPEF). Integra o Programa de Pós-Graduação 

em Letras/ Mestrado e Doutorado (PPGL/UERN), como docente permanente. Exerce suas 

funções também como professora permanente do PROFLETRAS, e é Vice Coordenadora desse 
Programa de Pós-Graduação. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Língua 

Portuguesa, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de língua portuguesa, 

linguagem e interacionismo, formação e prática docente na área de Letras, ensino de gramática 
e interação. 

Endereço para acessar ao CV Lattes/CNPq: http://lattes.cnpq.br/7320853753425091 

ID Lattes: 7320853753425091 

 

Rute Carvalho Rodrigues 
Possui graduação em Letras - Português e Espanhol pela Faculdades Integradas de 

Diamantino(2010). Atualmente é Professora de Língua Portuguesa da Secretaria de Estado de 
Educação do Estado do Mato Grosso. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Língua 

Portuguesa. 

Endereço para acessar ao CV Lattes/CNPq: http://lattes.cnpq.br/5079276448741484 

ID Lattes: 5079276448741484 

 

Simoni Rodrigues dos Santos 
Possui graduação em Letras pela FACULDADE INTEGRADA DE DIAMANTINO - FID 

(2010), Graduação em Pedagogia (2012), Especialização em Educação Especial com Ênfase em 
Libras. Professora da rede estadual de ensino de (2010-2018), atualmente atuo como educadora 

no IFMT Campus Avançado de Diamantino. Estou como professora e assessora pedagógica da 

UNEMAT campus Francisco Ferreira Mendes Diamantino-MT. Atuante na participação do 
planejamento das atividades acadêmicas e na organização do processo de ensino. Ministra aulas 

de Língua Portuguesa e Língua espanhola para o ensino médio e superior, mediando conteúdos 

através de explanações dinâmicas, atrativas e outras técnicas didáticas com o objetivo de 
desenvolver as habilidades interativas, textuais e gramaticais dos educandos; possui experiência 

na promoção de ensino/aprendizagem no intuito de favorecer a inclusão dos alunos no mundo 

da cultura, ciência, arte e trabalho, colaborando na implementação do projeto político pedagógico 
institucional. 

Endereço para acessar ao CV Lattes/CNPq: http://lattes.cnpq.br/4928570537709769 

ID Lattes: 4928570537709769 

 

Soraya Rebouças de Siqueira 
Possuo graduação em Pedagogia pela Fundação Universidade do Tocantins (2009) e Licenciada 

em Letras Português e Literaturas da Língua Portuguesa pela Universidade Luterana do Brasil 
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(2011). Tenho experiência na área de séries iniciais e ensino fundamental com alunos surdos e 

ouvintes. Atuei como professora universitária, ministrando a disciplina de libras. Especialista em 

LIBRAS e Tradução e Interpretação da LIBRAS. 

Endereço para acessar ao CV Lattes/CNPq: http://lattes.cnpq.br/4682186313618326 

ID Lattes: 4682186313618326 

 


