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PREFÁCIO

A presente obra está composta por vinte e dois artigos e
um ensaio resultantes de pesquisas de revisão bibliográfica e/ou
aplicadas, inclusive nas salas de aula das escolas de diversas
secretarias de educação das regiões do Brasil, além de
instituições de ensino superior brasileira e uma estrangeira.

O artigo que abre esta quarta edição de Retextualização:
educação, literatura e linguagens, intitula-se O texto digital nos
espaços formais de aprendizagem, dos pesquisadores: Ana
Teresinha Elicker, Débora Nice Ferrari Barbosa e Uilmer
Rodrigues Xavier da Cruz resultante de uma experiência
pedagógica interdisciplinar desenvolvida por meio da produção
de textos, em espaços digitais, de modo inclusivo com o uso de
dispositivos móveis inserindo-os na cultural digital de maneira
cooperativa. O objetivo é refletir sobre o processo de aquisição
da leitura e da escrita utilizando os recursos digitais provendo a
inclusão e a equidade em ambientes comuns de aprendizagem nas
perspectivas da Base Nacional Comum Curricular-BNCC, do
multiletramentos e das interfaces tecnológicas que a educação
contemporânea exige.

No artigo seguinte, o pesquisador André Kangussu,
brinda-nos com o artigo Traduzindo Wordsworth: a imitação
de uma fala. Um estudo sobre o maior poeta romântico inglês
William Wordsworth (1770-1850) que, com Samuel Taylor
Coleridge, publicou em 1798, “Baladas Líricas” - marco do
romanismo inglês. Kangussu apresenta um soneto de
Wordsworth, ‘The world is too much with us’, algumas
interpretações e propõe uma tradução que será simultâneo às
interpretações aventadas e seguirá o poema verso a verso,
concentrando-se sobretudo naquilo que se perde na tradução. O
autor apoiará sua leitura sobre três textos que foram importantes
para pensar esta tradução e apontará os elementos dêiticos, ou
seja, aqueles em que o discurso refere-se às suas próprias
circunstâncias enunciativas: como eles atuam dentro de uma
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poética que pretende presentificar as impressões do poeta e que
efeitos sofrem em uma tradução. Ao fim do artigo, apresenta
duas outras traduções para o português do mesmo poema, uma de
Paulo Vizioli e outra de Alberto Marsicano e John Milton.

O absurdo na imagem dos invisíveis de Gaibéus, de
autoria Andria da Silva Oliveira e Agnaldo Rodrigues Silva
reconhece como a literatura apreende o homem e a sua condição
de vida num contexto neorrealista, sob a perspectiva da
construção literária e dos aspectos filosófico-sociológico, na
tentativa de perceber a consciência dos personagens diante das
exigências da mecanização das ações humanas, e do abuso das
camadas que detêm o poder sócio-político e econômico. Os
autores tomaram o elemento social, não apenas como referência
que permitiu identificar no texto em análise a figura de uma
época ou de uma sociedade determinada, mas antes, buscaram
extrair a essência das situações e apreender dos ceifeiros os
flashes de lucidez captados pela linguagem de caráter artística do
corpus literário, com intuito de dar a entender, de constituir a
visibilidade dos sujeitos e dos acontecimentos. Corpus que se
compõe do Romance de Alves Redol “Gaibéus”(1976), e que sob
a ótica do absurdo observaram a atuação dos personagens que
engendram elementos constitutivos, no conteúdo da narrativa, da
imagem de alienação e reificação dos gaibéus.

O artigo Não Sou Dono da Terra, Sou a Terra:
representação de povos indígenas em Como era gostoso o
meu francês, Iracema, Uma transa amazônica e Terra
vermelha, da pesquisadora Angela Moura Rodriguez Mooney
discute sobre a identidade e territorialidade ameríndia como
sendo constantemente contestadas pelos agentes do capital que
insistem em fixar essa alteridade a um imaginário de atraso e
precariedade. A partir dos aportes teóricos sobre identidade e
territorialidade ameríndia postulados pelo antropólogo Eduardo
Viveiros de Castro (2006, 2016) o seu artigo analisa a
representação de povos indígenas em três longas metragens: Que
gostoso era o meu francês (SANTOS, 1971), Iracema, uma transa
amazônica (BODANSKY, 1976) e Terra Vermelha (BECHIS,
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2008). De modo específico, investiga como essas representações
desestruturam discursos construídos sobre a nação e o progresso,
visibilizando disputas e violências nem sempre visíveis nos
meios de comunicação de massa.

Ser e aprender: uma interface entre a Psicologia, a
Pedagogia salesiana e prática pedagógica é o artigo proposto
pelos autores: Carlos Roberto Silva de Araújo, Francisco Daniel
dos Santos e Poliana Rodrigues Nunes, cujas intenções é refletir
sobre a educação e a prática pedagógica, nos moldes tradicionais
e arcaicos, mas também nos tempos atuais, os quais exigem
novas práticas e iniciativas docentes, reconhecendo que deter o
conhecimento é importante, mas tão importante quanto é saber
lidar com a pessoa do educando, seus medos, angústias e
dificuldades e ajuda-lo na construção de sua cidadania.

Nesse sentido, os pesquisadores acreditam que a
Psicologia pode ajudar com conhecimentos e ferramentas capazes
de propiciar uma melhoria na qualidade do processo educativo. O
artigo foi elaborado a partir da interface entre a prática
pedagógica e a Psicologia, tendo como referência a práxis de um
Centro Salesiano do Menor, onde as ideias de Dom Bosco, acerca
da educação são incorporadas à prática diária e dão maior
sustentação ao trabalho com os adolescentes e jovens.

Christian Mascarenhas é o autor do artigo intitulado
como O sagrado e o profano no teatro de Anchieta, cujo
objetivo é analisar a produção literária teatral de José de Anchieta,
durante a segunda metade do século XVI, ocasião que o recém
proclamado santo da Igreja Católica recorreu à apropriação do
vocabulário “pagão” indígena a fim de transmitir a fé católica aos
nativos brasileiros e, tirando proveito das noções de sagrado e
profano numa construção mais que literária, elevando-os da
condição de selvagens a filhos de Deus. Portanto, semelhantes ao
“homem branco” e buscando um olhar mais honesto sobre sua
produção “artística”. O autor procura mostrar que mais do que
apenas uma antecipação contra reformista ou forma de agressão
cultural, a literatura anchietense, em certos aspectos,
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humanizadora (na leitura da época) e, pelos moldes inacianos,
doadora de sentido.

O artigo das autoras: Daiane Castro Eurico e Márcia
Dias dos Santos, intitulado Representações das pinturas
corporais do povo Wari da Comunidade Laje Velho: a
memória remanescente na arte, segue os estudos temáticos do
artigo anterior, desta feira, reconhecendo que as pinturas
corporais indígenas são práticas que expressam valores estéticos,
religiosos, históricos e sociais de cada grupo. Logo, compreender
e conhecer esta linguagem não-verbal é uma das possibilidades
de perceber a permanência ou não de elementos indenitários que
definem os traços que marcam a organização social das
comunidades indígenas.

O adultério e as críticas sociais em Gustave
Flaubert e Machado de Assis é o titulo colaborativo para esta
edição, proposto pela pesquisadora Denise Aparecida Ferreira
Vidal Hammes. O artigo faz uma análise da infidelidade feminina,
tomando como objeto de estudo a personagem Emma, do
romance Madame Bovary, de Gustave Flaubert, publicado na
França, em 1856, e a personagem Virgília, de Memórias
Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, publicado no
Brasil, em 1881. A busca do amor e a infelicidade nos
relacionamentos levam as protagonistas ao adultério, levando o
leitor dessa obra, a reflexões sobre casamento e convívio familiar.
O aspecto que a autora destacou foi a crítica que os escritores
fazem à sociedade de sua época e como as personagens femininas
são almejadas impiedosamente.

Denise Bastos Pinheiro, apresenta no seu artigo
Educação para o trânsito na escola, uma experiência realizada
sobre Educação no Trânsito na Escola Estadual de Ensino
Fundamental Padre Mário Castágna e EEEFM Petrônio Barcelos
no município de Porto Velho. A ideia foi desenvolver um
trabalho educativo com objetivo de esclarecer dúvidas cotidianas
dos alunos, que possivelmente serão futuros motoristas, tendo em
vista que, toda mudança de comportamento passa pela
informação e pela educação. Nesse sentido, priorizaram os alunos
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de 6º ao 9º ano para introduzir noções de uma cultura de paz
harmonia no trânsito.

Os pesquisadores: Fábio Júnio Vieira da Silva, Luan
Paredes Almeida Alves e Renatto Macedo Bonin apresentam no
seu artigo, As configurações indenitárias presentes na
adaptação cinematográfica do romance Terra sonâmbula, de
Mia Couto uma análise da linguagem cinematográfica da obra
Terra Sonâmbula do escritor moçambicano, Mia Couto que traz
em seu bojo um contexto fundamentalmente de guerra, cujos
enunciados narrados começam o transcurso da narrativa das
performances de Muidinga e Tuahir, personagens que assumem o
protagonismo no romance. Esse trânsito que se dá na narrativa é
paralelizado por uma história que inicialmente parece não se
inter-relacionar, mas que acaba revelando no decorrer do texto
não só um entrecruzamento, nem mesmo um paralelismo
narrativo, mas a própria história da vida da personagem que
protagoniza o romance.

Outrossim, é a constatação que arte, mesmo que tida
como engajada, não atrai para si responsabilidade nenhuma de
representar uma dada realidade, emerge de um dado contexto
histórico e social, ainda que produzida com finalidade
mercadológica.

Dos labirintos da representação: trauma, memória e
violência no romance Diário da queda, de Michel Laub, de
autoria dos pesquisadores: Habacuque Sousa Amorime Fernando
Simplício dos Santos analisa o modo como está representado, no
romance “Diário de queda”(2011), de Michel Laub, um
questionamento contra modernas configurações de coerção
política e psíquica, configuradas a partir do tema geral da
Segunda Guerra e por meio da tradução literária dos mecanismos
da memória e do trauma. Nesse sentido, verificam de qual
maneira está disposta a correlação entre conteúdo histórico e
forma artística, considerando a analogia entre texto ficcional e
contexto histórico, apreciando as suas implicações mútuas. Além
disso, resgatam as teorias da modernidade e da violência,
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segundo as reflexões de Marshall Berman(2007), Jaime
Ginzburg(2012), e de Anatol Rosenfeld(1996).

O artigo O ensino de história e literatura afro-
brasileira na Escola Estadual Antonio Gröhs em Água Boa-
MT, dos pesquisadores: Isis Gardênia Kato de Sousa, Márcia
Juliana da Silva, Maxsuel Pereira Barbosa e Michele Salete Reis
se propõe investigar se a Lei 10.639/03, está sendo executada nas
salas de aula da Educação Básica e especificamente na Escola
Estadual Antonio Gröhs, no município de Água Boa-MT. Trata-
se, portanto, de uma pesquisa qualiquantitativa a partir da
aplicação de questionários, leituras e discussões da supracitada
Lei, do Plano Nacional do Livro Didático, do Documento de
Referência do Estado de Mato Grosso e da Base Nacional
Comum Curricular. Segundo os autores, a pesquisa possibilitou a
compreensão da importância de se trabalhar com a temática
“História e Cultura Afro-Brasileira” em sala de aula para além do
proposto pelo livro didático.

Joana Costa faz uma Análise crítica da obra os
Tambores de São Luís: um ensaio, reconhecendo-a como uma
obra de ficção, de autoria do escritor maranhense Josué Montello,
considerada pela critica como um marco nas publicações de
Montello. Seus romance nos faz voltar a um tempo não tão
distante, à época da escravatura, comum no Brasil colonial e São
Luís que não fugia à regra.

O Ensino de arte na educação básica: perspectiva
curricular e inclusão da diversidade cultural, das
pesquisadoras Lidiana da Cruz Pereira Barroso, Cíntia dos Santos
Souza Gonçalves e Thaís Thaianara Oliveira da Costa vislumbra
o ensino da arte contextualizada à cultura local para ampliação
dos conhecimentos. Esse ensino deve possibilitar a democracia
social, de respeito às identidades plurais no contexto escolar.
Logo, o objetivo desta pesquisa foi investigar o ensino da Arte
na Educação Básica e a perspectiva curricular na configuração da
Base Nacional Comum Curricular e a inclusão da diversidade
cultural. Trata-se de uma pesquisa descritivo com abordagem
qualitativa, cujas conclusões devem contemplar a educação que
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contribua efetivamente para a melhoria social, intelectual e
profissional dos educandos.

As pesquisadoras, Maria Elizabete Nascimento de
Oliveira e Almerinda Auxiliadora de Souza trazem colaborações
significativas no artigo As sutilezas estéticas de Luciene
Carvalho na configuração da existência feminina, em poesia,
onde apresentam a figura feminina na coletânea de poesia da obra
Dona (2018), de Luciene Carvalho. Para tanto, exibem o
arquétipo da produção com as partes que se intitulam: espelho,
caixa de Pandora, chave, semáforo, mandala, a fim de legitimar
nossa reflexão de que em sua configuração estética e estrutural
está intrínseca a imagem da mulher como poesia-mosaico, uma
representação de que esta poesia-mulher e/ou esta mulher-poesia
se faz nas partes que, ora se fragmentam, ora se integram em
unidade. No fértil diálogo entre o feminino, a poesia e os
símbolos constituídos pelas/nas memórias desta poeta
contemporânea, buscam sustentação teórica nas contribuições de
Ecléa Bosi (2004), Jean Chevalier & Alain Gheerbrant (2005),
Nelly Novaes Coelho (1993), entre outros autores que escrevem
sobre os interstícios da linguagem e a emblemática imagem da
mulher, em poesia.

Analogia das artes: a partir do Decameron de
Giovanni Boccaccio e da pintura de Sandro Botticelli, de
Maria José Alves de Assunção, Gilza Sousa da Silva Claudino e
Maria Josinete Batista aborda a correspondência entre a
Literatura e a Pintura nas obras o Decameron de Giovanni
Boccaccio, precisamente na 8ª novela da quinta jornada:
Anastácio degli Onesti e o conjunto pictórico “A terrível visão”
de Sandro Botticelli, quatro quadros que imitam cenas da novela
de Boccaccio. As autoras fazem uma breve explanação sobre o
Decameron e o gênero novela, traçando um breve panorama
histórico a cerca dos períodos históricos que envolveram a
confecção das obras literária e plástica de Giovanni Boccaccio e
Sandro Botticelli, ou seja, a literatura e a pintura.

Os desafios propostos para os professores de
linguagem para atuar com o novo currículo retextualizado
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pela BNCC, são reflexões apresentadas no artigo das
pesquisadoras: Monise Adriana Buzo Velho, Neire Abreu Mota
Porfiro e Tamara Vasconcellos de Azevedo Kasper que visam
descrever alguns aportes sobre a Base Nacional Comum
Curricular, a qual delimita a construção ou reformulação de todos
os currículos educacionais. Ressaltando-se que com a
implantação da BNCC, teremos um currículo no que se deve
pensar o ensino de forma integral: conteúdos e questões
socioemocionais.

O pesquisador Paulo Ricardo Moura da Silva contribui
com o artigo intitulado A mitologia iorubá na constituição do
ser de Augusto Matraga em “A hora e vez de Augusto
Matraga” presente no livro Sagarana (2001), de João Guimarães
Rosa, o qual é lido pela crítica literária Walnice Nogueira Galvão
(2008), em termos de uma caminhada espiritual compreendida
sob o prisma católico, na qual São Francisco de Assis, em sua
renúncia radical aos bens material e prazeres mundanos, se
tornaria a analogia fundamental para a compreensão crítica de
Nhô Augusto.

Soraia Streg e Marli Terezinha Walker analisam O
espaço como elemento na construção das personagens nos
contos Chuva benta e Palavra difícil, de Marta Helena Cocco
onde a complexidade das narrativas literárias funda-se no
entrelaçamento de componentes narrativos, que, através da
atividade do autor com a linguagem, atuam de forma a
desenvolver um universo dentro da escrita. Esse entrelaçamento é
a força das histórias, portanto, não há como abordar um elemento
narrativo sem considerar sua relação com demais elementos,
assim, uma definição da construção das personagens pelo espaço
literário, por mais simples que seja, precisa levar em
consideração os outros componentes da narrativa. Desse modo, o
desenvolvimento do espaço nos contos Chuva Benta e Palavra
difícil recairá sobretudo na questão do tempo, mas se levou em
consideração ainda, o conjunto de elementos narrativos, de forma
a desenvolver uma análise mais explanada, mesmo não sendo
pretensão das autoras esgotar o assunto.
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O discurso colonizador na obra “Uma comunidade
amazônica – estudo do homem nos trópicos”, de Charles
Wagley é o título do artigo dos pesquisadores Sorhaya Chediak e
Jackson Chediak. A proposta dos autores é discutir como é
abordado o discurso sobre a cultura na Amazônia, no livro “Uma
Comunidade Amazônica - Estudo do Homem nos Trópicos” de
Wagley (1977), pesquisa etnográfica realizada na comunidade
amazônica, no Pará, cujo nome fictício foi estabelecido como
“Itá”. O livro foi publicado pela primeira vez em inglês no ano de
1953 e depois em português em 1956.

A problemática do sujeito na história também é
abordado pelos pesquisadores: Tatiane Karine Matos da Silva,
Mishelle Ninho de Almeida e Uilmer Rodrigues Xavier da Cruz.
A intenção dos autores é refletir sobre a problemática do sujeito
na história, buscando um dialogo com autores que apresentam
possibilidade de pensar essa questão e sua importância na
investigação histórica.

Thaitys Cristiane Freitas Martins e Nelson Antunes de
Moura discutem a Politica educacional na educação especial
para deficiente visual na Escola Centro Educacional Jovens e
Adultos (CEJA) Antônio Casa Grande Tangará da Serra -
MT. Os autores discutem as diretrizes curriculares para a
organização curricular da educação especial no que se refere a
deficiência visual, bem como o projeto político pedagógico da
escola CEJA, concernente à organização da educação especial,
especialmente a deficiência visual com atenção para os aspectos
metodológicos. Além de compararem o currículo pedagógico da
respectiva Escola com as diretrizes e legislações.

Fehando esta quarta edição de Retextualização:
educação, literatura e linguagens, os pesquisadores: Uilmer
Rodrigues Xavier da Cruz, Ana Teresinha Elicker e Mishelle
Ninho de Almeida nos oportunizam compreender por meio do
seu artigo A produção precarizada do trabalho docente no
ensino básico da Secretaria De Educação De Minas Gerais,
Brasil. O objetivo é socializar as informações contidas na
Resolução nº. 3.395/2018, do Estado de Minas Gerais, que
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estabelece termos para contratação de profissionais de educação
para o preenchimento de cargos no ensino básico nas escolas
públicas do Estado. Trata-se ainda, de uma reflexão a respeito
das condições de trabalho de professores designados, contratados
a partir da referida Resolução, como se estabelecem as relações
de poder dentro destas escolas e a realidade profissional destes
sujeitos. Logo, busca-se colaborar com escopo das reflexões
voltadas para a Educação, bem como, segundo um olhar
interdisciplinar, com a Geografia, a respeito da realidade
brasileira das escolas públicas e dos profissionais que nelas
exercem suas profissões.

Assim, conclui-se mais um ciclo em prol a
disseminação do saber científico, do conhecimento e da
informação tão emergente nos tempos atuais.

Uma excelente leitura e uma caminhada exitosa para
todos e todas que colaboraram com mais esta empreitada
acadêmica. A retextualização aconteceu mais uma vez!

José Flávio da Paz1
Organizador

1 E-mail: jfpaz@unir.br

mailto:jfpaz@unir.br
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O TEXTO DIGITAL NOS ESPAÇOS FORMAIS DE
APRENDIZAGEM

Ana Teresinha Elicker2
Débora Nice Ferrari Barbosa3

Uilmer Rodrigues Xavier da Cruz4
_______________________________________________

INTRODUÇÃO

Este estudo apresenta o resultado de uma prática pedagógica
interdisciplinar com a produção de textos, em espaços digitais, de
forma inclusiva com o uso de dispositivos móveis inserindo-os na
cultural digital de forma cooperativa. Para o desenvolvimento dessa
prática, questionou-se como aproveitar os gêneros digitais para
oportunizar o aprendizado dos alunos, nativos digitais, no contexto
formal de aprendizagem e assim, ampliar o letramento e a
comunicação de forma inclusiva na cultura digital. Para responder o
questionamento, investigou-se a compreensão da leitura e da escrita
a partir de gêneros digitais multimodais mediante o uso de
dispositivos digitais móveis, com vários sujeitos dispostos a
situações de aprendizagem. Com o objetivo de refletir sobre o
processo de aquisição da leitura e da escrita utilizando os recursos
digitais provendo a inclusão e a equidade em ambientes comuns de
aprendizagem.

Sabe-se que a educação, à medida em que atinge o sujeito,
também atinge a sociedade que ele está inserido, pois esses novos
conhecimentos promoverão novas visões e atitudes. E, no que se
refere à educação escolar (Cope; Kalantzis, 2005), a leitura e a
escrita sempre foram fundamentais, em um processo que formaliza a
educação institucionalizada. A atividade que comtemplou as
atividades de leitura e escrita de forma cooperativa e interdisciplinar
favoreceu os envolvidos, e seus tempos de aprendizagem, na

2E-mail: anaelicker@hotmail.com
3 E-mail: deboranice@feevale.br
4 E-mail: uilmer@ufmg.br

mailto:anaelicker@hotmail.com
mailto:deboranice@feevale.br
mailto:uilmer@ufmg.br
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produção textual, uma vez que todos os envolvidos contribuíam
utilizando os recursos digitais.

A escola deve direcionar e implementar atividade que vão
desde a alfabetização até o pleno domínio da leitura e da escrita,
suprindo as necessidades de cada grupo, sem causar prejuízos ou
deixar lacunas na aprendizagem. Atualmente a sociedade (Perrenoud,
1999), enfrenta o dilema de formar “cabeças bem-feitas”, ou seja,
sujeitos com capacidade de agir eficazmente nas diversas situação
sociais respeitando todos os envolvidos, pois o ensino de forma
sistemática é a ação de construir o conhecimento envolvendo os
sujeitos no processo de aprendizagem.

A abordagem interdisciplinar requer um planejamento
didático pedagógico flexível pois há uma construção e reconstrução
contínua. Na prática o professor, sabe quando a atividade começa,
mas raramente se sabe quando e como acabará, pois, a situação
carrega consigo uma dinâmica própria (Perrenoud,1999). É um
processo de elaboração conjunta que, segundo Lemke (2010),
envolve os participantes do processo de ensino/aprendizagem, onde
o professor coordena e o sugere e participa ativamente. A
metodologia de projetos convida o aluno a participar de todo o
processo, desde a elaboração inicial com a definição de metas e a
escolha do tema de estudo, segundo conhecimentos e realidades do
discente. Para Zabala (2002) é importante desenvolver as
habilidades colocando os alunos como corresponsáveis pelo
aprendizado e o professor um coordenador de etapas.

A abordagem por projeto favorece a utilização de outros
recursos e a disciplina de Língua Portuguesa teve as produção de
textos em espaços digitais o que requer sujeitos com conhecimento e
com noções básicas de uso dos recursos tecnológicos, porém os
jovens nativos digitais possuem imensa habilidade no manuseio, em
jogos e em redes sociais abertas e não é comum entre eles o uso dos
celulares para pesquisa, estudo e produção de textos, cabe ao
professor apresentar os recursos a serem utilizados. O professor
deve ter estratégias para aproveitar esses conhecimentos para
chamar a atenção de seus alunos e inovar o processo de ensino-
aprendizagem, como por exemplo usar aplicativos para ler e
produzir textos, verbais ou não-verbais. Segundo Palfrey e Gasser
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(2011, p. 277), “há modos em que podemos interessar os Nativos
Digitais e tirar vantagem da maneira particular pela qual eles
aprendem. Vamos tirar proveito do fato de que eles têm computador
diante deles e a habilidade para usá-lo”, pois além da facilidade de
manuseio e a intimidade dos usuários com os aplicativos, os são
celulares minicomputadores, com ótimos recursos, o que contribui
inserção dos textos digitais no ambiente formal de ensino.

De acordo com Kress e Van Leuween (1998, p. 186),
todos os textos são multimodais. Isso porque “a língua sempre tem
de ser realizada por meio de, e vem acompanhada de outros modos
semióticos”. Afirmar isso significa admitir uma abordagem do texto
em camadas, isto é, significa admitir que existe uma “ligação
inexplicável entre o texto e sua materialidade, que precisa ser
considerada” Ribeiro (2013, p.22). De acordo com Chartier (2001, p.
219), “é fundamental lembrar que nenhum texto existe fora do
suporte que lhe confere legibilidade; qualquer compreensão de um
texto, não importa de que tipo, depende das formas com as quais ele
chega até seu leitor.”

A multimodalidade não se deve, contudo, somente ao
desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação -
TICs, mas também à grande variedade de culturas em que estamos
inseridos e todos são importantes no contexto. Sendo assim, para
compreender esses textos e para se comunicar nesse contexto, são
necessários novos letramentos ou multiletramentos. O conceito de
multiletramentos, aponta para dois tipos de multiplicidade, e são,
conforme Rojo (2013, p.13), “a multiplicidade cultural das
populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos
por meio dos quais ela se informa e se comunica.”

Os multiletramentos, conforme a mesma pesquisadora,
“são interativos; [...] são colaborativos;” estes textos, “fraturam e
transgridem as relações de poder estabelecidas, em especial as
relações de propriedade (das máquinas, das ferramentas, das ideias,
dos textos (verbais ou não))”. Ainda segundo a autora, “eles são
híbridos, fronteiriços, mestiços (de linguagens, modos, mídias e
culturas). Assim sendo, o melhor lugar para eles existirem é ‘nas
nuvens’ e a melhor maneira de se apresentarem é na estrutura ou
formato de redes (hipertextos, hipermídias)”. A escola não deve
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ignorar tudo isso ao contrário podemos usar em benefício dos alunos.
Ela precisa, de acordo com Rojo (2012) reconfigurar seus processos
de ensino-aprendizagem “às novas configurações que se apresentam
no mundo contemporâneo e globalizado e [...] tomar para si a tarefa
de trabalhar com esses novos modos de ver/sentir/agir e de significar
o mundo e a realidade social”. O aluno terá um melhor resultado na
construção dos saberes se a atividade partir de um conhecimento de
seu domínio, pois a abstração de fatos irá dificultar esse processo.

METODOLOGIA

Para atender aos objetivos propostos e responder a questão
de pesquisa aplicou-se uma prática pedagógica de escrita
colaborativa e com os recursos da mobilidade que contemplou o uso
de aparelhos celulares atuais, que atualmente, fazem as vezes de
computadores móveis, com janelas abertas para informações
mundiais e instantânea, os quais se transformam, por meio dessa
abordagem, em 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 professor e o aluno, na
abordagem interdisciplinar, são pesquisadores e não apenas meros
repetidores de informações. Sabendo o assunto a ser estudado é
possível também a escolha dos recursos que deve ser conjunta e de
acordo com a maioria.

A presença do professor, na função de coordenador, de
liderança, é importante em todas as partes do projeto. 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 conhecer os aplicativos que serão usados para produção, por
exemplo, o uso do Google drive, documentos5. Na segunda etapa, a

5 Google drive, documentos. Um aplicativo para editar e compartilhar arquivos de
forma gratuita.
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da problematização, definem-se, em conjunto com os alunos, uma
situação-problema e um tema, com registros diários. A terceira etapa
servirá para esquematizar o projeto seguindo o tema de interesse dos
alunos. Na quarta etapa com os objetivos anteriormente
estabelecidos através das atividades práticas busca-se os meios para
alcançá-los; esse também é um momento de relatar as atividades e
promover a autoavaliação.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

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 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. O texto vai se
construindo nas etapas, escrevendo, reescrevendo, relendo
individual e coletivamente e reescrevendo individual e
coletivamente, fazendo do aluno leitor e autor do texto, mesmo que
cooperativamente o texto terá marcas da individualidade.

Assim, por exemplo, um texto, com conteúdo de estudos da
aula 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. É um processo em que o assunto a
ser trabalhado parte também dos alunos. O ensino da Língua
Portuguesa, ao meu ver, tem por finalidade melhorar os saberes
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acerca da estrutura do idioma melhorando o domínio da leitura e da
escrita dos alunos. Um saber que acontece com múltiplas leituras e
inúmeras reescritas, assim, se usarmos os textos, das outras
disciplinas, estaremos auxiliando os alunos a construírem seus
saberes, dentro de um conteúdo próprio da série/ano que este estiver.

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 conhecimento e transformar em saberes. A produção
cooperativa amplia o saber de um através da receptividade do saber
do outro, de forma a respeitar as características individuais dos
envolvidos.

A leitura na atividade precedeu e se manteve em todas as
etapas e de forma abrangente, quase que insistentemente, pois os
alunos traziam seus textos para compartilhar com os colegas.
Através de multimodalidades de textos ampliava-se a leitura. E as
possíveis leituras de textos verbais e não-verbais direcionavam as
produções escritas, que primeiro era individual e depois no grupo de
estudos e após ao grande grupo. De acordo com a BNCC6 a
produção de texto “compreende as práticas de linguagem
relacionadas à interação e à autoria (individual ou coletiva) do texto
escrito, oral e multissemiótico, com diferentes finalidades e projetos
enunciativos” (BNCC, 2019, p. 75), por isso é importante que eles
participem de todo o processo.

A escrita digital que acontece nos dispositivos móveis é
rápida, concisa, abreviada e com uma gama enorme de imagens, os
emojis, que são utilizadas para a comunicação dos usuários, inclusive
substituindo palavras. De acordo com a BNCC (p.77) No e O Eixo da
Oralidade “compreende as práticas de linguagem que ocorrem em
situação oral com ou sem contato face a face, como aula dialogada,
webconferência” (BNCC, 2019, p.77)

Atualmente as mensagens e informações são instantâneas
globalizando a comunicação e exigindo usuários com altas
habilidades em manusear as ferramentas multimidiáticas.
Aplicativos, geralmente gratuitos, são instalados nos celulares e

6 BNCC – Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo para as
redes de ensino.
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facilitam as pesquisas, apresentando informações disponíveis em
links, páginas, site em textos midiáticos que se abrem num leque de
multi leituras que necessitam multiletramentos que podem serem
usadas em situações formais de aprendizagem.

Sabe-se que no universo escolar há alunos com maior
facilidade de acesso que outros, e este pode vir contribuir com a
produção final, pois atualmente nossos alunos dispõe na palma das
mãos as informações que precisam, porém cabe a nós professores
transformar essas informações em saberes. Eles não tiveram
dificuldades em navegar (termo deles) na web e buscar diferentes
tipos de texto, propondo diferentes letramentos. Os textos que
circulam nas redes sociais são próprios para “ampliar a compreensão
de gêneros e possibilitar uma participação mais qualificada do ponto
de vista ético, estético e político nas práticas de linguagem da
cultura digital” (BNCC, 2019, p.70), basta orientar os alunos do
como buscar essas informações.

Os alunos orientados pelo professor mediador buscavam as
informações em vários mecanismos, livros, em conversas e na web e
a efetiva comunicação das atividades foram feitas utilizando os
celulares, em uma página do google documentos criada somente
com essa finalidade. Os textos para leitura e para orientar as
produções estão inseridos nos dispositivos eletrônicos e a partir
deste é que se verifica a produção de sentido. Foi possível a
aproximação da escrita digital, que está cada vez mais inteligente,
com a norma padrão da Língua Portuguesa, pois o recurso escolhido
disponibiliza elementos que possibilitam além de escrever
individualmente colaborar com o texto do colega, ler e rescrever
quantas vezes achar necessário. O texto digital em plataforma
compartilhada contribui para produção de textos cooperativos e a
medida que um aprende o outro visualiza o texto e se apropria
também deste novo saber. O desenvolver as atividades práticas
interativa, com o uso dos dispositivos móveis constituindo sentidos
e oportunizando o aprendizado, na infraestrutura de comunicação da
cultura digital é um processo que busca compreender a leitura e a
escrita no contexto da BNCC, nos gêneros digitais, através textos
multimodais dos letramentos emergentes da cultura digital.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O professor, na abordagem interdisciplinar com a produção
de textos cooperativos, coloca-se como coordenador do processo. As
produções textuais da disciplina de Língua Portuguesa são
vinculadas às outras disciplinas, oportunizando troca de
conhecimentos e oportunidades. A medida que educador se insere
no universo plural e singular do processo de aprendizagem 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, no
momento de contribuir na elaboração das produções textuais. Na
metodologia de projetos, as trocas são constantes e fundamentais
para o desenvolvimento das atividades e acontecem de forma
interdisciplinar e troca de textos de forma cooperativa entre os
envolvidos facilita e amplia as possibilidades de aprendizagem e
respeita em cada sujeito o seu tempo de aprendizagem.
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TRADUZINDOWORDSWORTH: A IMITAÇÃO DE
UMA FALA

André Kangussu7
_______________________________________________

INTRODUÇÃO

Neste artigo apresento um soneto de William Wordsworth
(1770 – 1850), ‘The world is too much with us’, algumas
interpretações e proponho uma tradução. O comentário da tradução
será simultâneo às interpretações aventadas e seguirá o poema verso
a verso, concentrando-se sobretudo naquilo que se perde na tradução.
Minha leitura se apoiará sobre três textos que foram importantes
para pensar esta tradução. A primeira dela é uma análise que
Camille Paglia fez sobre o poema em seu livro de close readings
(Break, Blow, Burn). Nele a autora faz uma interpretação dos
símbolos políticos, econômicos, religiosos e sexuais do soneto. A
outra são as relações entre poesia e discurso que encontramos em
Poetic closure: a study on how poems end, de Barbara Herrnstein
Smith, segundo a qual a poesia é, por natureza, a imitação ou
representação de uma fala (utterance), ideia que está no centro do
projeto poético (à época modernizante) de Wordsworth. Embora
Smith investigue especificamente a forma como os poemas
terminam sob a luz da técnica do poeta (recursos poéticos, rimas,
ritmo no conteúdo, ritmo na forma), jamais deixa de relacioná-la à
linguagem comum e falada. Em minha análise, também evocarei
algumas ideias defendidas por Georges Bataille em A Parte Maldita,
pois julgo que algumas das ideias ali encontradas, relacionando a
grande economia das nações com o erotismo da vida nos corpos,
encontram no poema um caso de estudo exemplar. Por fim apontarei
no poema especificamente os elementos dêiticos, ou seja, aqueles
em que o discurso refere-se às suas próprias circunstâncias
enunciativas: como eles atuam dentro de uma poética que pretende

7 E-mail: andrekangussu@gmail.com
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presentificar as impressões do poeta e que efeitos sofrem em uma
tradução. Ao fim do artigo, apresento duas outras traduções para o
português do mesmo poema, uma de Paulo Vizioli e outra de
Alberto Marsicano e John Milton.

O POEMA

O soneto foi publicado em Poems, in Two Volumes, livro de
1807. Trata-se da segunda grande coletânea publicada do poeta,
tendo sido a primeira Lyrical Ballads, de 1798. Apresento-o a seguir
ao lado de uma tradução livre com a finalidade de reproduzir tão
fielmente quanto possível o conteúdo semântico.

The world is too much with us;
late and soon,
Getting and spending, we lay
waste our powers:
Little we see in Nature that is
ours;
We have given our hearts away,
a sordid boon!
This Sea that bares her bosom
to the moon;
The winds that will be howling
at all hours,
And are up-gathered now like
sleeping flowers;
For this, for everything, we are
out of tune;
It moves us not. — Great God!
I’d rather be
A Pagan suckled in a creed
outworn;
So might I, standing on this
pleasant lea,
Have glimpses that would make
me less forlorn;

Have sight of Proteus rising
from the sea;
Or hear old Triton blow his
wreathèd horn.

O mundo está demais junto a
nós; tarde e cedo,
Ganhando e gastando,
desperdiçamos nossas forças:
Pouco vemos na Natureza que
seja nosso;
Entregamos nossos corações,
um lucro sórdido!
Este Mar que despe seu seio à
lua;
Os ventos que uivarão a toda
hora,
E estão recolhidos agora como
flores adormecidas;
Com isso, com tudo, estamos
fora de tom;
Sequer nos comove. — Bom
Deus! Eu preferiria ser
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Um Pagão nutrido numa crença
obsoleta;
Assim poderia eu, em pé neste
prado agradável,
Ter vislumbres que me fariam
menos abandonado;

Ver Proteu se levantando do
mar;
Ou ouvir o velho Tritão assoprar
seu búzio florido.

A seguir antecipo o resultado final desta tradução, cujas
escolhas serão comentadas ao longo deste artigo.

1 O mundo a nós se agarra e — noite e dia,
perdendo, obtendo — nos jogamos fora.
Demos o coração como penhora
sem nada obter de natural: triste avaria!
5 C’o Mar despido à lua que o alumia;
c’o vento que uivará a toda hora
mas feito flor que dorme atou-se agora;
com tudo que há: perdemos sintonia.
9 Que pena, ó Deus, não ser homem pagão
pra ter, à luz de fé já obsoleta,
agora, neste campo, uma visão
12 que em socorro a este exílio se cometa:
Proteu saindo já do mar; Tritão
14 soprando a concha feito uma corneta.

PRIMEIRO QUARTETO (V. 1-4)

O poema abre-se numa frase sentenciosa, “The world is
too much with us”, que acabou por nomear o poema na falta de
um título separado. O tom é sentencioso, mas é o que ele diz é
impreciso por si: o poeta dedicará o restante da primeira quadra
(v.1-4) para explicar a que mundo se refere. Paglia explica-nos:
“O ‘mundo’ de Wordsworth é a civilização como Rousseau
ensinou os românticos a ver - opressora, avarenta, e
implicitamente dominada por homens. Ele está ‘demais conosco’
porque se infiltrou em nossos cérebros e tornou-se quem somos”
(PAGLIA, 2005, 64). A tradução, “O mundo a nós se agarra”,
por um lado amplifica esse efeito de tenacidade e vampirismo ao
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dar-lhe garras, mas por outro promove um sensível desvio da
oralidade com relação ao original. Isto devido à inversão do
objeto indireto, necessária para manter a ondulação iâmbica,
cadência que Wordsworth emprega em praticamente toda sua
poesia. Nessa frase aparece um “nós” que ressurgirá a cada verso
do primeiro quarteto, que, no entanto, não chega a cumprir sua
função dêitica que nos interessa aqui. Por meio desse “nós”, a
voz do poeta se situa entre as de toda a gente de seu tempo.
Também ele cumpriu o ciclo de sofrimento do trabalho
insignificante e, como os outros, perdeu o coração.

“Late and soon/ Getting and spending, we lay waste our
powers”. Descreve-se aqui a atuação vampiresca desse mundo
sobre nós: ele nos força a um ciclo de ganhos e gastos, que é
diuturno e que fatalmente exaure nossas forças. “Late and soon”,
ao contrário de como soa, não é uma expressão comum da fala
ou locução adverbial regular, mas um arranjo do fabrico do poeta;
por meio dela, expressam-se a constância do tempo (como em “a
toda hora”, da trad. de AM e JM), a fatalidade com que a ação se
dará em um futuro incerto (“tarde ou antes”, da trad. de PV) e
também a alternância entre cedo e tarde dentro do período do dia.
Minha tradução, “noite e dia”, contemplou apenas esta última,
abafando as demais. A esta expressão dei paralelismo sintático a
“ganhando, obtendo”, enfeixando-as como dois acessórios de um
período sindético, mais longo, que a pontuação do poema
original não permitia: “O mundo a nós se agarra e nos jogamos
fora”. Com a opção por um coloquialismo, “jogar-se fora”,
procuro compensar pela solenidade das sentenciosa “garras” que
dei ao mundo no verso anterior. Acredito que essas
compensações sejam importantes e justas. Uma tradução de
Wordsworth não deve descuidar do fato de que o projeto
modernizante do poeta tinha como fulcro a adoção de um
linguajar que ele considerava popular e espontâneo à fala. No
célebre prefácio às Lyrical Ballads, apresenta a coletânea da
seguinte forma: “It was published, as an experiment, which, I
hoped, might be of some use to ascertain, how far, by fitting to
metrical arrangement a selection of the real language of men in a
state of vivid sensation, that sort of pleasure and that quantity of
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pleasure may be imparted, which a Poet may rationally
endeavour to impart.” É evidente que a um leitor de hoje, dois
séculos adiante, preparado a deparar-se com a experimentação da
linguagem coloquial em níveis muito mais radicais, tanto na arte
erudita como na arte de massa e na publicidade, o tom deste
poema não pareça especialmente inovador. Pelo contrário: é mais
esperado que lhe soe solene. É nesse espaço, entre os polos da
solenidade e da casualidade oral, que minha tradução pretende
operar, buscando abrir os ouvidos para as sensíveis gradações da
escala de oralidade.

Paglia aponta que, sendo “spending” (v. 2) um
coloquialismo antigo para ejaculação, Wordsworth ousa uma
comparação do sexo com economia. É útil lembrar que a
Inglaterra em que o poeta nasceu e cresceu foi o berço tanto da
industrialização quanto da decorrente consolidação da economia
como ciência moderna. O fluxo de dinheiro é movido por leis
que a partir de então era preciso investigar. Tal ambivalência
sexual perde-se em “obtendo”.

No verso 3 o poeta nomeia com letra maiúscula o que é
exatamente que se opõe ao “mundo” de que ele se queixava: a
natureza. Pouco vemos nela que seja nosso: é isso que faz com
que seja sórdido o lucro (“boon”) dessa transação fáustica em
que o homem moderno investe o próprio coração. Há aqui a
distinção de três institutos da economia: o custo do investimento
(o coração), o retorno (que só é mencionada negativamente, por
aquilo que não possuímos) e o balanço (um lucro sórdido). Em
minha tradução transplantei o conteúdo semântico do verso 4
para o verso 3. “We have given our hearts away” torna-se
“Demos o coração como penhora”. No original não há endereço
para o coração investido, que foi simplesmente given away. A
tradução insere um termo econômico que não há no original,
“penhora”, que significa a propriedade que um devedor aceitará
ceder como garantia de pagamento ao credor. Esse credor, o
leitor há de entender, é o próprio mundo de que falamos. Não
custa registrar aqui uma dúvida sobre a escansão do quarto verso,
que, seguindo uma contagem regular sobre a grafia nos daria
doze sílabas (concessão de que eu me aproveitei na tradução),
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mas que seguindo uma forma verossímil da fala britânica,
“We’ve giv’n our hearts away”, daria dez, em concordância com
todos os demais versos.

Embora “boon” designe um benefício (positivo), a
expressão “a sordid boon!” dá-lhe sentido negativo. Pensando
nisso minha tradução optou pela palavra antônima “avaria”. O
adjetivo “triste” anteposto ao nome é menos uma qualificação
literal de tristeza que uma nota exclamativa de deploração pelo
estado de precariedade ou pela falta de dignidade em que
flagramos alguma coisa. Aqui também procuro certa entonação
oral.

Em A parte maldita, Georges Bataille teoriza sobre o que
chama de economia geral, que segundo ele buscaria elaborar os
fundamentos não só do fluxo monetário, mas também da energia
da Terra e ecossistemas e dos investimentos psíquicos dos
indivíduos. Ao desenvolver o conceito de pressão, o francês nota
que a vida ocupa todo o espaço disponível na superfície, águas e
ar terrestres. Estes são os limites a partir dos quais a vida passa a
aspirar ao impossível crescimento e “sem ser em caldeira
fechada, entra pelo menos em ebulição: sem explodir, sua
extrema exuberância corre em um movimento sempre próximo
da explosão” (BATAILLE, 2013, p.51, grifos meus). Partindo
dos termos de Bataille, o que Wordsworth faz no primeiro
quarteto é conceber o “mundo” (sociedade produtiva) como
“caldeira fechada”, sistema em que o poeta não tem onde
despender seu excedente de energia senão em atividades úteis
(compra e venda), cuja “pressão” levaria apenas à exaustão
(tendo por horizonte mais amplo a morte). Este poema é também
documento de um fenômeno europeu do século XIX e que é
precoce na Inglaterra do poeta: a intensa proliferação das
populações ocasionada pelo impulso industrial.

Para Bataille, a pressão da vida sobre o espaço tem dois
efeitos: a extensão e a dilapidação (ou o luxo). A extensão é o
movimento pelo qual a vida cresce e toma todo o espaço de que
dispõe. “A terra”, conta-nos, “da mesma forma, abre inicialmente
à vida o espaço fundamental das águas e da superfície do solo.
No entanto, rapidamente a vida se apodera do espaço dos ares” (p.
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52). O quarteto seguinte parece manifestar esse desejo de
extensão no poeta, do qual o excedente de energia se fará
perceber como gozo, ao descortinar a amplidão de uma natureza
aparentemente imperturbada.

SEGUNDO QUARTETO (V. 5-9)

O segundo quarteto estreia o primeiro dêitico espacial do
poema. Através do “this” em “This Sea that bares her bosom to
the moon”, sabemos que o locutor está em algum lugar com vista
para o mar. Sabemos também que está de noite. Segundo Paglia,
“as marés ondulantes do mar tornam-se os grandes peitos da
natureza feminina, fazendo um convite tanto maternal quanto
erótico ao céu”. Em minha tradução, essa relação de acolhimento
e fecundação deixou de ser perpetrada pelo feminino (despir o
seio) e passou a ser da masculina (lançar luz). De qualquer modo,
o gênero mesmo dos substantivos “mar” e “lua” em português
constrangeria essa divisão dos sexos que Paglia designou.

As rimas em /un/ dão, nos dois primeiros quartetos, as
notas mais graves e melancólicas, em relativa oposição às rimas
em /aʊərs/, estas mais abertas e coloridas. No primeiro verso a
rima em /un/ ecoa internamente em /'bʊzəm/, efeito que
desloquei para a sílaba ‘lu’ em “C’o Mar despido à LUa que o
aLUmia”.

Passando do quinto para o sexto verso, o leitor de
primeira viagem terá a impressão de estar embarcando em uma
lista. Isso porque há nesse dístico uma repetição paratática. A
lista é uma das formas mais óbvias que a estrutura paratática
pode tomar. Segundo Barbara H. Smith, “um princípio gerador
que produz uma estrutura paratática não pode por si só
determinar um ponto de conclusão” (SMITH, p. 100). Desse
modo, essa lista que se cria na mente do leitor que ainda não
passou para o sétimo verso avançaria em extensão indeterminada,
arrolando um elemento da natureza (sea, winds) que praticaria
uma ação humana poeticamente atribuída a ele (to bare, to howl)
e seguiria um complemento ou um acessório (the moon, at all
hours).
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Porém essa lista que se faz excitar no horizonte de
expectativas do ouvinte desmente-se logo no sétimo verso, que é
empregado não para inserir um novo elemento, mas para
expandir a descrição daquele (os ventos) que se acabou de
mencionar. Wordsworth muda no sétimo verso o “princípio
gerador”, tanto num aspecto formal (ao abandonar a parataxe),
quanto num temático. O sétimo verso “and are upgathered now
like sleeping flowers” contém um dêitico temporal que acusa que
na circunstância da locução há silêncio. Desse modo a gritaria
dos ventos do verso anterior, imagem que nos dá um ponto de
pico no humor do poeta, é desmentida como um arroubo da
ordem da fantasia. A desilusão da forma (momento em que
percebemos a interrupção de uma possível lista) coincide com a
desilusão da consciência, que do alto da fantasia desce à cena
presente. A partir desse momento, há um declínio constante no
humor do poeta que culmina no doloroso décimo verso, em que
ele declara a Deus seu desejo de ter nascido no tempo pagão.

Embora esse miúdo punhado de versos (5-10) pareça um
exemplo mesquinho a uma análise minuciosa, creio que servirá
bem para apontar certas estratégias de locução e afeto das quais o
poeta lança mão para nos comover. Neles se flagra um poeta de
virtuosa destreza executar um típico passe do artista romântico,
para quem não basta que a arte tome o afeto como tema: é
preciso que o afeto do autor se presentifique no gesto criativo
(“To make a present joy the matter of a song”, como escreve o
próprio Wordsworth). Para tanto, o romântico vez ou outra deve
ser capaz de representar as variações bruscas do estado de
espírito, coisa que toma forma na justaposição de tons e cores
distintos. Tal qualidade de maneira mais modelar se pôde
expressar através da música, por exemplo na sinfonia romântica,
em que se tornam vertiginosas as cumulações e as precipitações
do afeto.

No oitavo verso, com “for this” e “for everything”
retomará o leitor o sentido de lista que se havia excitado e
perturbado, como descrevi. Confirmamos aqui, porém no nível
temático (na palavra everything), o que Smith nos apontou como
efeito da listas: a expectativa de desenvolvimento contínuo, sem
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ponto de encerramento determinado. Com efeito, o poeta
explicita que é com tudo o que há na natureza que o homem
perdeu sintonia. O fato de a lista ter apenas dois itens apenas
quer dizer que seu modo não é exaustivo.

A aliteração da semivogal /w/ e da consoante /r/ no sexto
e sétimo verso respectivamente passaram, na tradução, para /v/ e
/f/.

OS DOIS TERCETOS FINAIS

Há nos sonetos uma divisão entre o oitavo e o nono
versos, que mantém em cima os dois quartetos que se valem das
mesmas rimas, e abaixo os dois tercetos com rimas novas. Como
em sonetos tradicionais, Wordsworth manteve essa convenção.
Mas à diferença deles, ao mesmo tempo promoveu um salto
sobre essa linha divisória por meio da entonação locutória. Tendo
em mente uma pessoa real, usando a fala em seu registro
cotidiano, sob as demandas da utilidade e do convencimento
expressivo, é mais intuitivo imaginar que a sequência “For this,
for everything, we are out of tune! It moves us not!” seria dita
num único impulso. Tal frase é uma reflexão genérica sobre a
vida e a sociedade da qual o poeta também se vê vítima, como
todos. A exclamação que se sucede (“Great God!”) também tem
função dêitica, pois evoca outra vez a presença de quem exclama.
A tônica de lamentação marca um corte no percurso narrativo.
Por isso é intuitivo imaginar que depois de “Great God!” se
localizaria uma pausa. Estou ressaltando esse estranho
enjambement, que se dá não no nível da sintaxe mas pelo mérito
gestual, oral e emotivo, apenas para constar que ele se perdeu na
tradução, que optou pelo sacrifício total do primeiro hemistíquio:
“it moves us not”. Palavras que, por outro lado, são redundantes
no nível semântico, pois a constatação de que o mar, o vento e
tudo mais já não comovem o homem moderno já está contida no
verso anterior com sua devida nota de melancolia, “for this, for
everything, we are out of tune”. É evidente que a repetição terá a
função de reforço do tom de lamento, coisa que tentei suprir
usando o familiar tom exclamativo da palavra “pena”, que no
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original não existe e que corresponderia ao negativo de “I’d
rather be”.

A fim de evidenciar esta e outras alterações que contém o
sexteto final, apresento a seguir um esquema em que ponho
riscada a informação semântica do original que não foi vertida
para o português; sublinhada a informação semântica da tradução
que não existe no original; e em retângulos toda a informação
que foi realocada para um verso de posição distinta.

Vê-se que em cinco momentos foi necessário antecipar a
informação para um verso anterior. O equilíbrio de rimas e metro
demandou uma reformulação frasal destes quatro primeiros
versos. No original há uma junção das orações coordenadas
através de um síndeto de conclusão (“Eu preferiria ser um pagão
(...), assim eu poderia ter...”), enquanto na tradução a segunda
oração se subordina à anterior por meio de uma conjunção que
expressa finalidade (“Que pena não ser homem pagão pra ter…”).
No original, o pagão que o poeta quer ser teria sido nutrido por
uma crença obsoleta e isso o permitiria ter a visão que quer ter.
Na tradução, o pagão viveria à luz dessa crença.

Não há dúvidas de que a alteração da posição de uma
informação altera também o ritmo do poema, se entendemos
ritmo não só pela natureza acústica dos versos mas também pelo
fluxo narrativo do poema, pela organização no tempo de uma ou
de outra informação. Tais alterações mostram-se ainda mais
sensíveis em um poema como este, em que as sutis mudanças de
humor do poeta constituem, elas mesmas, uma forma de ritmo.
No capítulo ‘Thematic structure and closure’, Barbara H. Smith
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explora a relação entre ritmo e tema (ou seja, informação
semântica. Segundo ela,

Considerar que um poema é uma fala possível significa
enfatizar o fato de que ele é uma sequência de palavras
que, para alcançar seu efeito, depende de o leitor
pressupor que haja mesmo ali uma relação com a fala
comum. Tal pressuposição tenderá a organizar as
expectativas do leitor com relação à estrutura temática
do poema e, em uma medida considerável, determinará
no leitor a sensação de “como (e se) o poema está
acabado. (SMITH, p. 98, tradução minha)

Tal ponto de vista nos ajudaria a avaliar o impacto que as
mudanças de posição que realizei em minha tradução. Não
comentarei cada uma delas isoladamente por serem muito miúdas.

A supressão de “have sight of” não configura grande
perda. No original, a palavra “sight” (visão) surge para dar
integridade e nitidez ao que no verso anterior se antecipa por
“glimpses” (vislumbres), imagem mais furtiva. Não pude na
tradução manter esse efeito de gradação, pois as duas palavras
foram representadas apenas por “visão”. Outra coisa que se
perdeu aí foi a anáfora dos versos 12 e 13, “Have glimpses/Have
sight”. Este é o terceiro recurso à anáfora, tendo em minha
tradução sido perdida em “For this, for everything” e mantida em
“c’o Mar/c’o vento”.

Nota-se no esquema que três adjetivos foram
sacrificados na tradução (pleasant, old e wreathèd). Em
comparação com as línguas latinas de passado erudito, a língua
inglesa dispõe de um vocabulário mais amplo para descrições
físicas e concretas da natureza, além de apresentar palavras mais
curtas, predominantemente monossílabas ou bissílabas. Tais
fatores permitem ao poeta anglófono desembaraço e leveza no
ato de qualificar, atribuir sensações, moldar plasticamente suas
imagens, modular-lhes o brilho e intensidade no tempo. Em
comparação com este, ao poeta do português, qualificar torna-se
uma decisão mais solene, mais custosa e espaçosa.
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Creio que aos leitores mais afeitos à poesia modernista e
contemporânea, que em certos momentos podem até enxergar no
recurso à adjetivação um gesto de fraqueza do poeta, não fará
falta a supressão de ‘pleasant’ e ‘old’. Pelo contrário, a busca por
um equivalente possivelmente lhes causaria impressão enjoativa:
“neste campo agradável”, “este prado prazenteiro”, “o velho
Tritão”.

A supressão de ‘wreathèd’, porém, não é de modo algum
casual; ao invés, é a alteração mais polêmica da tradução.
‘Wreathèd’ é o particípio do verbo ‘to wreathe’ (o acento grave
sobre o ‘e’ é um recurso obsoleto da poesia anglófona pelo qual
se sinaliza que uma vogal que na fala frequentemente se silencia
deve ser lida para fins de adequação métrica, de modo que o
poeta nos pede ler /riːðit/ em vez de /riːðt/. O substantivo
‘wreath’ descreve tanto uma guirlanda quanto uma coisa que seja
torcida ou espiralada (como a volta de um corrimão). Alberto
Marsicano e John Milton optaram pelo primeiro sentido, “búzio
florido”, imagem que recria a vivacidade sensorial e erótica da
visão do wreathèd horn, mas que ignora o modo como essas
flores se arranjam ao redor do corno. Paulo Vizioli optou por
“búzio retorcido”, solução que despe a concha de seu adorno
floral, mas enfatiza sua forma torta, não reta, e consequentemente
da própria natureza freak da divindade. Sabemos que Tritão,
metade peixe metade humano, é representado com uma concha
que de fato é retorcida e que ele usa como uma corneta a fim de
fazer o mar serenar ou agitar-se. Paglia escreve o seguinte sobre
a escolha dos deuses.

Wordsworth imagina um mar fêmeo agitado pelas
aparições masculinas: Proteu, o metamorfo, simboliza
as constantes metamorfoses da natureza, enquanto o
híbrido Tritão, “velho” mas ainda viril, representa, em
sua forma metade peixe, o continuum do homem com a
natureza. Proteu e Tritão não são deuses celestiais
suaves que moram no Monte Olimpo, mas forças
elementares robustas de sexualidade apagada pela
Trindade Católica. O corno retorcido do Tritão é tanto
uma concha do mar, tradicionalmente assoprada por
tritões saltitantes, ou um corno mais fálico, de touro ou
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de carneiro (como o xofar), invocando os fiéis à
adoração. Está entrelaçado com heras sinuosas de um
jardim paradisíaco, onde é feriado eterno. A festa pagã
do poema será rumorosa, exuberante e orgiástica, em
contraste com a solene austeridade dos ritos cristãos,
que evocam a ambientação da crucificação ou um pós-
vida brumoso de Jesus. A restauração pagã, do modo
como sonha esse lado criador de mitos de Wordsworth,
há de curar nosso estranhamento. Seus semideuses
baderneiros - que ele deseja ver e não pode - celebram
o aqui e o agora em consonância perfeita com a
natureza primitiva. (PAGLIA, p. 65, tradução minha)

Minha tradução, encurralada pela exigência da rima em
/eta/, apoia-se sobre essa conhecida imagem de Tritão para
encerrar o poema com uma palavra estranha ao original,
“corneta”, o que ressalta o poder transmutador do instrumento
musical: a matéria bruta (a concha) torna-se animada em som.
Mantém-se também essa irmandade que as palavras “tune” e
“horn” mantêm, cada uma ao fim de uma das grandes partes do
soneto, a primeira recorrendo a um conceito da música para
expressar a melancolia do poeta e a segunda aparecendo para
remediá-la, ao tentar presentificar a evocação da música com a
qual o poeta resgatará a afinação perdida. O risco implicado na
inserção de uma palavra estranha é que ela fará ressoar
significações não planejadas. Instrumento que não existia no
tempo pagão, a corneta na simbologia cristã, por exemplo,
representa a voz de Deus que se fala através dos anjos que
anunciariam o fim dos tempos. Se por um lado, a imagem da
corneta pode amortecer a evocação pagã, por outro lado a função
de anúncio do instrumento poderá reforçar o suspense e a
promessa de grandeza da celebração que sucederá à elocução do
poema: uma festa ruidosa, um rito dionisíaco de comunhão com
a natureza.

As duas palavras que representam informação não
existente no original são “agora” e “já”, ambas dêiticos. É com
essas duas palavras que supro o espaço deixado pelos adjetivos.
Já sabíamos que o poeta falava de um lugar com vista para o mar,
que era noite e que havia silêncio, mas é no verso 11 (“So might I,
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standing on this pleasant lea”) que se fixa o ponto de vista. O
poeta está num campo e está em pé. O que minha tradução perde
em suprimir “standing” é não só a posição do corpo que fala e
que olha para o mar, mas também a pose de dignidade e coragem
em seu propósito. “Standing” torna-se afirmação de vigor moral
em um poema até então estava tomado de um tom choroso. É
relevante saber depois de se dirigir a Deus o poeta não está de
joelhos ou curvado. Foi também por questão de gosto que não
optei por traduzir “— pés firmes neste campo — uma visão”. A
palavra que se segue, “pleasant”, e que também suprimi, nutre-se
da altivez de “standing” e assim o poeta confere robustez moral
ao prazer. Se eu descartei esta solução tradutória, “neste
agradável campo uma visão”, foi, além do gosto, por achar que
“agora, neste campo, uma visão” expressa com mais eloquência a
força de presentificação que o poema busca e tematiza. Com o
mesmo argumento, aliás, explico a escolha de “já” no penúltimo
verso.

Mencionei anteriormente os dois efeitos que Bataille
atribui à pressão: extensão e dilapidação ou luxo. A natureza
teria três formas de consumar o excesso de energia: a
manducação (processo pelo qual um animal come ao outro), a
morte e a reprodução sexuada. Esta última tem o efeito de
dilapidar o luxo ao longo da evolução das espécies, formando
espécies de vida cada vez mais custosas (sendo o tigre, que está
no topo da cadeia alimentar, o mais luxuoso). Em comparação
com os vegetais e microorganismos que se reproduzem de forma
assexuada,

...a reprodução dos animais superiores não deixou de
aprofundar a ruptura que a afasta desde o início da
simples tendência do indivíduo, que come para
aumentar seu volume e suas forças. Trata-se, para o
animal, da ocasião de uma súbita e frenética
dilapidação dos recursos de energia (...). Essa
dilapidação vai bem além do que seria suficiente para o
crescimento da espécie. Ela é num determinado
instante, assim parece, a maior que o indivíduo tiver
força de efetuar. Faz-se acompanhar, no homem, de
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todas as formas possíveis de ruínas, faz apelo à
hecatombe dos bens — em espírito, à dos corpos — e,
para terminar, reúne o luxo e o excesso
despropositados da morte. (BATAILLE, 2013, p. 55)

Desse modo, o que vemos no desfecho do poema é o
ponto em que “o interesse da extensão é neutralizado pelo
interesse contrário, o do luxo”. O luxo aqui toma a forma desse
“apelo à hecatombe” em que o excesso de energia se converterá
em festa. Esse apelo só pode se dar na fantasia, pois para o poeta
a cristandade é responsável pela ruptura de uma ligação primitiva
com a natureza, coisa que Rousseau ensinou aos românticos.

Bataille escreveu ao fim da Segunda Guerra e descreveu
a tendência daquele período de mascarar “o movimento
fundamental que tende a devolver a riqueza à sua função, à
dádiva, ao desperdício sem contrapartida”. A guerra não seria
para o homem desse tempo mais uma opção plausível, que a
denunciaria como monstruosa e hostil à vontade humana. A outra
opção, que é o luxo das grandes fortunas, seria doravante
constrangida em nome da justiça, o que naquele contexto
significava luta de classes. A alteração desses dois modos de
consumar a riqueza provocaria no homem o sentimento de
maldição.

Parece ser dessa mesma maldição que padece o poeta.
Encontramos frequentemente em sua obra a recusa da guerra. Por
exemplo, sua epopeia individual, The Prelude, expressa decepção
com os rumos sanguinários que a Revolução Francesa tomou. O
soneto em questão foi escrito durante as Guerras Napoleônicas,
período que motivou no poeta alguns poemas sobre a guerra,
alguns deles denunciando suas perdas humanas e gastos. Quanto
à justiça de que fala Bataille, esta não aparece como luta de
classes em Wordsworth, que escreve em período anterior ao dos
movimentos operários da Inglaterra. De todo modo este soneto
denuncia a consumação da riqueza produzida nas cidades e nas
indústrias como sendo insignificante, sórdida, como um
barateamento do verdadeiro luxo.
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DUAS OUTRAS TRADUÇÕES

O mundo nos atém a toda hora,
Ganhando e gastando, força
desperdiçamos;
Pouco vemos na Natureza o que
é nosso agora;
Mau negócio! Nossos corações
doamos.
O Mar que se entrega ao luar,
Os ventos que silvam em
lufadas,
Minguaram tal flores
amarfanhadas,
Disso, em tudo estamos a
destoar;
E isto não nos comove. - Deus!
Prefiro ser
Um Pagão na crença obsoleta
nutrido;
E neste agradável prado poderia
ter
Vislumbres que me fariam
parecer menos perdido;
Ver Proteu do mar aparecer;
Ouvir Tritão soprar seu búzio
florido.

(Alberto Marsicano e John
Milton)

O mundo nos envolve; tarde ou
antes,

Na compra e venda esvai-se
nosso bem;
Pouco de nosso a Natureza tem;
Jogamos a alma fora, vis
mercantes!
Os mares, que ao luar se expõem
galantes,
O uivante vento, que ora está,
porém,
Encolhido qual flor dormente
além…
Disso, de tudo, estamos
dissonantes;
Nada nos move. -Oh Deus!
Antes fosse eu
Algum pagão em gasta fé
nutrido!
Assim, num doce prado, qual
ateu
Jamais me sentiria tão perdido:
Iria ver no mar surgir Proteu,
E ouvir Tritão no búzio
retorcido.

(trad. Paulo Vizioli)
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O ABSURDO NA IMAGEM DOS INVISÍVEIS DE
GAIBÉUS

Andria da Silva Oliveira8
Agnaldo Rodrigues Silva9

_______________________________________________

INTRODUÇÃO

A criatividade e a fantasia permitem ao homem transcender
o seu cotidiano, fazendo-o especular, apreender, e não apenas,
passivamente, aprender. A busca do autoconhecimento e do nosso
eu interior têm na literatura uma fonte inesgotável de recursos e
possibilidades. É onde nos confortamos, reconhecendo nossas
emoções triviais e conflitos.
Tal como um caleidoscópio, em cujo fundo há fragmentos soltos de
vidros coloridos que produz um número inimaginável de
combinações, a interpretação de uma obra literária é infinita,
esclarecedora, livre e inesgotável. Essa relação particular do homem
com os mais diversos assuntos não apenas o habilita a se colocar em
relação ao outro e ao mundo, mas também a questionar dogmas.

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

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

A prática da leitura é um processo contínuo que se originou
em nossa alfabetização, primeiro as letras, depois os sons, as
palavras, as frases, as primeiras narrativas e versos. Com o passar do
tempo, temos acesso a obras de maior densidade e extensão, talvez
as consideradas clássicas. Tempos depois, optamos por reler

8 E-mail: andria.olivera@hotmail.com
9 E-mail: agnaldosilva2001@gmail.com; agnaldo.silva1971@uol.com
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algumas delas, e somos apresentados, em primeira mão, a aspectos
que nos passaram obscuros na primeira experiência. Temos um
prazer diferente, que não é maior ou menor. É uma nova inclinação
do caleidoscópio.

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

Faço parte de uma família que teve suas raízes na vida rural.
Cresci ouvindo meus pais dizerem que a vida no campo é que era
vida digna de se viver. Porém, quando tive meu primeiro contato
com a obra O Quinze, de Raquel de Queiroz, ao constatar o
sofrimento e a luta dos personagens para resistirem às adversidades
do sertão, comecei a questionar o significado das palavras que desde
a infância eu ouvia. Por que meus pais diziam que a vida no campo
era uma vida de mais fartura e tranquilidade?

Com o passar dos tempos, as comportas se abriram. Tive a
oportunidade de retomar O Quinze e descobri que literatura nunca é
apenas literatura; o que lemos como literatura é sempre mais – é
História, Psicologia, Sociologia, política, etc. No entanto, esses
níveis de representação da realidade são dados na literatura pela
eficácia da linguagem. E entre esses níveis de representação do real
e sua textualização literária, há um intervalo – mas é um intervalo,
como na música, muito pequeno e silencioso, e é preciso ter
sensibilidade para percebê-lo e ouvi-lo, talvez por isso as duas artes
por vezes são discutidas como irmãs siamesas, pois “...a união (delas)
remontaria o nascimento da própria linguagem humana”
(OLIVEIRA, 2012, p. 179).
É exatamente pela intensificação desses espaços de intervalos que as
obras permanecem. E nesse pequeno intervalo, compreendi o que
antes estava ofuscado ao meu entendimento. O campo atribuía à
minha família segurança de sustentabilidade e honra de colher e
desfrutar do seu próprio trabalho, embora em condições não tão
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apropriadas. O entendimento foi possível devido à intertextualização
com a visão de mundo que eu naquele momento carregava.

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

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

A PALAVRA ANSEIA PELA IMAGEM

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

Roland Barthes, semiologista francês, em sua obra intitulada
Aula (1978), observa na linguagem uma função eminentemente
social e vê nela o instrumento de expressão do poder, a que todos
estamos submetidos: “Esse objeto em que se inscreve o poder, desde
toda eternidade humana, é: a linguagem – ou, para ser mais preciso
sua expressão obrigatória: a língua” (BARTHES,1978, p.12).
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O autor vê, pois, na língua, um objeto de alienação. Diz ele
que, por estarmos todos aprisionados irremediavelmente às
estruturas linguísticas, uma vez que devemos nelas enquadrar nossos
pensamentos, somos todos “escravos da língua”. Acrescenta ainda:
“(...) a língua, como desempenho de toda linguagem, não é nem
reacionária, nem progressista; ela é simplesmente fascista, pois, o
fascismo não é impedir de dizer, é obrigar a dizer” (Ibid. p. 14).

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

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

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

A exemplo dessa “trapaça”, quando a ditadura portuguesa,
desde sua implantação em 1926, anulou os direitos políticos da
sociedade, foram então os intelectuais que desempenharam o papel
de lutar pela liberdade, e assim o fizeram através da sua escrita. Pois,
com a censura estabelecida pelo Estado Novo em Portugal, os meios
de comunicação foram impedidos de noticiarem os acontecimentos
do país e do exterior. E, coube a literatura estilizando a palavra,
como dito por Barthes, ser o alento contra um hostil na ordem
política e ideológica que era o fascismo. Nas palavras de Carlos
Oliveira:
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Nós, escritores, trabalhamos com palavras. Não nos é lícito
ignorar que podem ser uma arma de força terrível ou
terrivelmente frágeis. Podem apoucar as verdades ou
revelar-lhes os gumes mais finos e luminosos. O nosso
oficio consiste em escolher as palavras, utiliza-las no
momento exato, atenuá-las, engrandecê-las, dominá-las. E
o que são as palavras? Língua, linguagem, povo, oralidade,
escrita, herança literária. A reestruturação da técnica
narrativa ou poética tem de conhecer até ao pormenor a
matéria de que se serve. Ou então a literatura é uma batata.
(OLIVEIRA, 1973, p.66)

Enquanto a utilização da linguagem cotidiana requer certa
obediência à sua estrutura – o pensamento se organiza e é expresso
de acordo com determinadas composições linguísticas para que haja
condições de comunicação, a linguagem literária não obedece a
qualquer regra estrutural fixa. O autor que se utiliza dessa linguagem,
não é obrigado a emoldurar seus pensamentos nos lineamentos
linguísticos; ele é livre para escolher e criar sua própria estrutura, de
maneira que possa obter uma clara expressão de seus sentimentos e
ideias.

No discurso científico, a linguagem é direta e evita
ambiguidades. Já na linguagem literária, as palavras assumem vida
própria, com novas representações e significações que não aquelas
que lhes foram conferidas usualmente. Por esse motivo Barthes a
considera utópica, pois permite a criação de novas realidades. Mas,
embora seja invenção de novos universos, estes são baseados nos
acontecimentos da qual o escritor participa, e daí combinam-se
elementos de vinculação à realidade natural ou social, e um
elemento de manipulação técnica, indispensável à configuração
literária.

Nessa organização a literatura passa a exercer função
formadora. Embora não seja esse o seu fim, funciona como
instrumento de educação, de formação do homem, uma vez que
exprime realidades que a ideologia dominante tenta esconder:
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E na ânsia dessa “arma forte”, na perspectiva de denunciar
para se libertar, em meio as turbulência do momento histórico
salazarista em que viviam os portugueses, surge um movimento que
estabelece vínculo entre a realidade portuguesa e a ficção; literatura
que os teóricos convencionaram chamar de Neorrealismo.

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

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

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

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

No entanto, o próprio autor rebate o distanciamento da arte
em sua escrita, ao considerar a estética neorrealista numa
configuração nova de apreensão e encenação da realidade, que
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arquiteta o homem como agente de transformação na sociedade em
que ele vive.

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

Não satisfazia aos neorrealistas mimetizar um conteúdo de
fundo social, mas colocar a arte a favor da conscientização das
classes trabalhadoras e romper com a tradição filosófica burguesa.
“Gaibéus propôs-se ser testemunho vivo dessa antítese. (...) É livro
típico de uma atitude, mais outra voz na velha querela da função da
arte.” (REDOL, 1976, p.18).

Nesse sentido, era preciso buscar a forma mais adequada
para uma arte que denunciasse o sistema repressor e totalizador e, ao
mesmo tempo, se fizesse expressão de um sonho de transformação
da realidade social. Isso implicava um novo direcionamento do fazer
artístico no sentido de se alcançar a “dialética entre forma e
conteúdo”, ou seja, um novo modo de ver e dizer o mundo.

Esse pensamento pretende mudança entre a estética do
realismo oitocentista, que concebia as personagens situadas em uma
sociedade que as determinava, para o neorrealismo, que conjeturava
a transformação da realidade histórica e social, através da atuação
consciente de seus indivíduos.

O objeto estético para os neorrealistas são os trabalhadores,
que são alienados e assim são representados na obra literária.
Alienados no sentido de não serem capazes de perceberem a relação
de poder que se estabelece no modo de produção do qual fazem
parte. É portanto sobre esses homens e mulheres que Redol se
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debruça, para torná-los visíveis como sujeitos partícipes da história,
ainda que relegados à margem.

Na busca da forma mais adequada a esse novo modo de ver
e de dizer a realidade, o autor acomoda o documental a uma escrita
poetizada na descrição de ambientes, paisagens e personagens, na
tentativa, como preconiza Bosi (1977), de organizar o código verbal
para parecer a aparência primeira da situação onde se entrevê a
crueza da realidade cotidiana com os sentimentos, emoções e
sensações dos personagens.

Em outras palavras, a linguagem utilizada expressa a
imagem, o olhar com o qual o romance foi construído. A descrição
minuciosa das paisagens, dos espaços, das personagens, de sua
rotina de trabalho, seus gestos e sensações atribuem plasticidade ao
romance, fazendo dialogar o discurso literário e o pictórico – ou
mesmo fotográfico – como se quadros ou retratos fossem
descortinados pela escrita.

O ver do narrador movimenta-se como uma máquina
fotográfica que focaliza nos detalhes, nos pormenores para então
descrevê-los, de modo que nem mesmo a mínima oscilação passe
despercebida como, por exemplo, na descrição da chegada dos
gaibéus à Lezíria Grande:

Logo apareceram os primeiros ceifeiros, a passo estugado.
O grupo cindiu-se. Uns continuaram a marcha, carril
adiante, afeitos ao ambiente daquela emposta, em
granjeios e segas; outros ficaram-se a mover a cabeça e a
olhar à volta, estranhos à imensidão da Lezíria, que se
desdobra até ao infinito, numa chã retalhada por pastagens,
poisios e searas. (REDOL, 1976, p. 22)

Esse olhar vigilante apreende flashes de uma realidade cruel
e mostra, ao leitor, cenas das condições precárias às quais os
trabalhadores eram submetidos: amontoados como animais, os
ceifeiros dormiam num aposento comum onde mal conseguiam
descansar o corpo após longo dia de árduo trabalho: “Homens e
mulheres, enrolados nas mantas listradas, dormem pelo chão, em
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ressonares profundos, sobre esteiras ou em palha, como o gado que
está na mota a remoer.” (REDOL, 1976, p.26).

E no romance em discussão, para atestar a aceitação passiva
das imposições sociais, não há a individualização dos personagens, o
individual desaparece, e dá lugar ao herói coletivo. Tratados como
elementos homogêneos, formado por uma classe social
desfavorecida e, com exceção do ceifeiro rebelde, conformados com
o seu destino, o que acontece com uma personagem, repete-se
também com as demais, evidenciando a representação de uma massa
atemporal, que nem o próprio nome materializa como indivíduo. “E
à Maria Rosa... E à Glória... E em todas as Glórias, Marias Rosas e
Adelaides que encostaram os seios aos peitos de eguariços da Borda
d’Água”. (REDOL, 1976, p. 59)

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

A figura de Ti Maria do Rosário, dobrada e trêmula, torna-
lhes mais penoso o trabalho. Cada um conhece nela o
futuro que lhes baterá à porta um dia. O futuro atabafa-lhes
o peito, mais do que o ar ardente que queima os pulmões.
(REDOL, 1976, p. 85).
[...] a Tia Maria do Rosário estatela-se no canteiro, sem
uma contração no corpo derrancado. Fica, porém, com a
foice bem segura nas suas mãos descarnadas. (REDOL,
1983, p. 90).

Assim como as personagens, o tempo e espaço
transcendem o tempo e espaço da história. Os ceifeiros e suas
condições de vida não são fatos acontecidos em determinada data,
são acontecimentos do sempre. As ações praticadas pelos sujeitos
assumem valor exclusivamente de subsistência, pois ele põe a sua
vida no objeto, consequentemente, sua vida não lhe pertence, ou seja,
a alienação acontece quando o trabalhador passa a ser posse do
próprio trabalho.
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Quando este desfaz-se do corpo do homem, silenciando a
sua voz e a sua dignidade, a existência deste (o homem) não se dá
por si, mas pela capacitação do objeto. “Parece que dos braços as
carnes caíram e só ficaram os ossos, como tomados de reumáticos, e
os tendões retesados, como correias de debulhadoras em movimento.
[...] A malta trabalha em silêncio e só as foices e as espigas falam.”
(REDOL, 1976, p. 37).

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

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

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

REBELDIA MANSA

Para refletir a natureza e as formas de conscientização dos
personagens, diante da afirmação do poder capitalista na obra
estudada, recorreremos a José Fernandes (1992) que a partir de
Camus, define a situação absurda como a perda progressiva e
irreversível da identidade e da capacidade de ação do sujeito.
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Para Albert Camus (1989), num universo onde reinam a
antinomia e a angústia, o homem não consegue concluir-se, “Um
mundo que a gente pode explicar, mesmo que mal, é um mundo
familiar. Mas, ao contrário, num universo repentinamente privado de
ilusões e de luzes, o homem se sente um estrangeiro” (CAMUS,
1989, p 20). O sentimento de ser estrangeiro à sua própria vida torna
análogas todas as experiências. Tal sentimento de divórcio entre o
homem e a vida é chamado de absurdo.

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

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

Uma velha deixou-se cair no valado, a tossir e a rezar.
Os membros aquebrantados pareciam ter-lhe abandonado o
corpo e ali ficara sem forças para ir no rastro do rancho.
- ...o Senhor é convosco...
Tossiu mais - e rezou ainda.
- ...bendito o fruto do vosso ventre...
Espraiou os olhos pela campina fora, mas sentiu-se só. Só
como nunca, derribada na alma.
Aqueles troncos, doridos nos estertores do cerne,
apareciam-lhe como o espelho da sua própria angústia.
E a velha chorou num pranto manso. (REDOL, 1976, p.24)
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O cotidiano, que antes era familiar, passa a ser, da noite para
o dia, estranho, e o mundo, que lhe parecia coerente, torna-se
repentinamente absurdo. Essa consciência é efêmera, pois, embora a
absurdez exista, a ação é negada a esse homem de forma permanente,
e o conformismo predomina. Entretanto, segundo Magalhães (2002),
é suficiente um único olhar que reconheça a ausência de coerência
entre o homem e a vida para que o indivíduo possa provar esse mal
estar, essa incalculável queda diante da imagem do que somos.

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

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

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

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

As palavras de Agostinho Serra, dono do arrozal e também
dos gaibéus, evidenciam o absurdo como uma situação de extrema
violência em que os homens, sedentos de dinheiro e de poder,
exploraram até a reificação os seus semelhantes.

Assim, na literatura do absurdo, o ser é inserido numa
situação que lhe é radicalmente estranha e hostil, retirando
progressivamente do indivíduo todos os seus pontos de referência,
tornando-lhe a vida impossível. “As espigas caíam cingidas pelas
suas canhas. As gavelas faziam-se imagem da sua luta sem tréguas.
Não ceifavam já só os pés de arroz - ceifavam a própria vida. O
patrão vinha aí. E a seara e a vida deles pertenciam-lhe.” (REDOL,
1976 p.91).

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

No conceito de Fernandes, ao contrário, a consciência é rara.
Se para Camus o homem absurdo é, sobretudo o homem consciente
e “a absurdez se expressa enquanto consciência e exasperação
linguística, violando o proibido e tocando o impossível” (CAMUS,
1989, p. 53), para Fernandes, o absurdo se caracteriza justamente
pela ausência de fala, pela ausência de consciência. E mesmo que
essa consciência exista, é separada da ação, tornando o personagem
mais absurdo ainda. Vejamos:
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Quando consciente, se torna mais absurdo, porque
impotente para superar as circunstâncias em que fora
inserido, pois a verdadeira rebelião implica saber-se
absurdo, saber-se incapaz. O contrário é o absurdo do
estrangeiro que nada sabe, nada incomoda e nada faz.
(FERNANDES, 1992, p. 276)

Podemos exemplificar esse parecer com o personagem
ceifeiro rebelde, que ao contrário dos demais, mostra-se consciente e
nutre a esperança de mudar sua condição.

Para o ceifeiro rebelde os brados dos aguadeiros
assemelham-se a gritos de socorro no meio do incêndio.
Sente-se mais abatido do que os outros, porque
compreende as causas da angústia do rancho e sabe que os
outros sofrem mais. Ele tem um norte. E os camaradas
ainda não encontraram a bússola. (REDOL, 1976, p.
87)

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

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

Ainda segundo o autor, o absurdo se caracteriza como um
processo de perda irreversível de identidade. Se, de acordo com
Camus, o homem se salva do sentimento do absurdo através da
ilusão e da esperança, os personagens absurdos, de acordo com
Fernandes, não têm nenhuma saída, o processo de niilização é
implacável e sem volta.

Muitos ficam arroteados pela descrença e somem-se no
barracão a procurar refúgio na esteira.
Os corpos precisam de repouso - aquele descanso é bem
mais padrasto do que o trabalho de sol a sol. Não há ali
uma palavra de trégua - um gesto de alento. Só a chuva
tem palavras que não as suas - o que ela diz não anima
ninguém.
A chuva lembra aos ceifeiros que a ceia não foi ganha. A
ceifa parou - e a ceifa é o pão. (Ibid, p. 105)

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

Sísifo, ícone do absurdo, é um humano que, ao fugir do
inferno, afronta os deuses, igualando-se dessa forma a eles e
escapando, mesmo que provisoriamente, de sua condição de humano.
Os deuses, como castigo, obrigam-no a retornar ao inferno, onde
deve completar sua pena: rolar uma pedra até o cume de um monte,
de onde ela resvalará novamente, exigindo do herói a repetição, ao
infinito, da tarefa. Segundo Camus (1989)

“Sísifo, o proletário dos deuses, é o herói absurdo, seja
pela suas paixões, seja pelos seus tormentos. Seu desprezo
pelos deuses, seu ódio pela morte e sua paixão pela vida
valeram-lhe esse suplício indizível em que todo o seu ser
se emprega a nada concluir. (CAMUS, 1989, p. 117)
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Entretanto, não é a subida ou a descida da pedra que
interessam a Camus, nem mesmo o esforço do herói na sua atividade
sem fim. O que lhe interessa é o momento da descida do herói, breve
pausa em que se dá conta da inutilidade de seus esforços: “Eu vejo
este homem descendo novamente com passo pesado, mas igual para
o tormento do qual ele não conhecera o fim. Esta hora, que é como
uma respiração em que se repetirá tão seguramente como a sua
infelicidade, esta hora é a da consciência.” (CAMUS, 1989, p. 117)

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

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

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

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

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

O homem tornado coisa não tem força de transformação
social, não há ação contrária ao opressor, por parte do sujeito
reificado. Não acreditam em nada e nada tem sentido, por esse
motivo não estabelecem valor ao que não seja força de trabalho.
Vislumbram somente essa condição para manterem-se vivos.

À GUISA DE CONSIDERAÇÕES

Pelo olhar registrado nessa escrita, notamos que o romance
Gaibéus é uma obra de denúncia social, que se empenha em retratar
ao leitor um mundo marcado por relações antagônicas, que se
verificam num duelo silencioso entre patrão e empregados, ou entre
opressores e oprimidos, que elaboram a narrativa do Absurdo de
forma diferente dos heróis das epopeias gregas. Estes tinham como
responsáveis pelas suas desventuras o Destino; enquanto nos
ceifeiros o infortúnio provém da exploração do homem pelo próprio
homem.
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Impossibilitados de falar, de se fazerem sujeitos pelo uso da
palavra, o olhar muitas vezes cumpre a função da voz para externar
sentimentos, angústias, sofrimento, solidariedade. “Olham-se
estranhos, sem palavras, movendo-se em gestos lentos. [...] A outra
ofereceu-lhe o ombro para que aquela companheira não fique para
trás. Vão mais leves as duas com os pesares repartidos. Olham-se às
vezes e não sabem falar.” (REDOL, 1976, p. 166). E o narrador na
mesma perspectiva, substituindo a coisa pela língua, articula a
palavra de maneira que esta busca e expõem a imagem

Os heróis de Alves Redol (1976), seguindo a ficção do
absurdo são destituídos de sua humanidade, reduzidos a bichos ou
coisas. Nesse contexto o conjunto de adjetivos atribuídos aos
trabalhadores do Ribantejo como: rãs, boi, máquina, caruncho e
outros, nos evidenciam o entendimento de que os gaibéus não
podem mais serem livres, estão aprisionados no domínio do
capitalismo referente à suas condições de força de trabalho.

Ao recriar poeticamente uma realidade que era comum
durante a ditadura salazarista, Alves Redol, pela estilização da
linguagem discutida por Barthes (1978), empenhou-se em mostrar
um mal social que é representado pelas condições sub-humanas
vivenciadas pelos ceifeiros. Percebe-se uma tentativa de
conscientizar o leitor da situação de opressão que os trabalhadores
enfrentavam e, mais do que isso, a luta entre forças desiguais
representadas pelos opressores, os patrões, e suas vítimas,
escravizadas pelos afazeres desumano e pela luta diária da
sobrevivência.

Referências
ABDALA JUNIOR, Benjamin. Literatura, História e Política:
Literaturas de Língua Portuguesa no século XX. São Paulo: Ateliê
Editorial, 2007
_______________. A Escrita Neo-Realista. São Paulo: Àtica, 1981
ADORNO, Theodor. Indústria cultural e sociedade. São Paulo:
Paz e Terra, 2006.



Retextualização: educação, literatura e linguagens / 4º edição. ISBN: 978-85-60212-27-9

65

BARTHES, Roland. Aula. Trad. de Leyla Perrone-Moisés. São
Paulo: Cultrix, 1978
BOSI, Alfredo. O ser e o tempo da poesia. São Paulo: Cultrix, Ed.
da Universidade de São Paulo, 1977.
CAMUS, Albert. O mito de Sísifo: ensaio sobre o absurdo. Trad. de
Mauro gama. São Paulo: Guanabara, 1989
DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico – pragmática do índice e efeito
de ausência. In: O ato fotográfico e outros ensaios. São Paulo:
Papirus, 1993
FERNANDES, José. Dimensões da Literatura Goiana. Goiânia:
CERNE, 1992.
HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-modernidade. Rio
de Janeiro: DP&A, 2005.
MAGALHÃES, Hilda Dutra. Relações de Poder na literatura da
Amazônia Legal. Cuiabá: Ed. UFMT, 2002.
REDOL, Antônio Alves. Gaibéus. 5ª Ed. Publicação: Europa -
América, 1976



Retextualização: educação, literatura e linguagens / 4º edição. ISBN: 978-85-60212-27-9

66



Retextualização: educação, literatura e linguagens / 4º edição. ISBN: 978-85-60212-27-9

67

NÃO SOU DONO DA TERRA, SOU A TERRA:
REPRESENTAÇÃO DE POVOS INDÍGENAS EM

COMO ERA GOSTOSO O MEU FRANCÊS, IRACEMA,
UMA TRANSA AMAZÔNICA E TERRA VERMELHA

Angela Moura Rodriguez Mooney10
_______________________________________________

INTRODUÇÃO

Entre os vários discursos centrados nos grupos ameríndios, o
do bom selvagem rousseauniano, criatura pura e incorrompida, foi o
eleito e incorporado, a partir do século XIX, ao discurso de um
Brasil recém-independente livre da decadência cultural das
civilizações europeias. Tal discurso, reforçado também através do
cinema11, seria apenas interrompido após a adaptação de
Macunaíma (ANDRADE, 1928), romance seminal de Mario de
Andrade, pelo diretor Joaquim Pedro de Andrade, em 1968. Nessa
obra clássica do cinema brasileiro, o ameríndio é finalmente liberto
das amarras que o fixaram na categoria romântica de seres puros e
bons selvagens. Ao contrário do imaginário construído até então, o
filme Macunaíma (ANDRADE, 1969) segue a premissa
antropofágica imaginada por Oswald de Andrade e Raul Bopp na
década de vinte, e não se preocupa em representar (e celebrar) uma
nova identidade brasileira. Ainda trabalhando com a metáfora
antropófaga, outros cineastas do chamado Cinema Novo
representariam o indígena sob perspectivas até então não exploradas,

10 E-mail: gemooney@gmail.com
11 Principal exemplo de ficção fundacional no Brasil, o romance a novela Iracema, a
virgem dos lábios de mel do autor romântico José de Alencar (1865) é adaptada ao
cinema pela primeira vez em 1920. Em 1916 e 1919 outras duas obras de Alencar
foram filmadas, O Guarani (CAPELLARO) e Ubirajara (BARROS), respectivamente. A
adaptação dessas três obras foi fiel ao discurso do bom e submisso selvagem
convertido ao catolicismo.

mailto:gemooney@gmail.com
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focando-se em temas sociais que expõem a escassez no Brasil, seja
ela de trabalho, alimentação, consciência política, cultura, e
identidade.

Na buscar por uma representação mais sensível dos povos
ameríndios no Brasil cineastas passam a trabalhar também trajetória
histórica de violência imposta a esses povos pelo estado em um
esforço de desexisti-los, neologismo utilizado pelo antropólogo e
etnólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro ao se referir à
geopolítica modernizadora da ditadura, que nos anos de 1970, tentou
implementar o projeto de emancipação para determinar quem ainda
era índio e quem já não era índio. O uso do itálico aqui é proposital,
porque a provisoriedade dos povos indígenas no território brasileiro
é assumida pelo estado como uma condição certa para a
desapropriação da terra e sua exploração:

O Estado brasileiro e seus ideólogos sempre apostaram que
os índios iriam desaparecer, e quanto mais rapidamente
melhor; fizeram o possível e o impossível, o inominável e
o abominável para tanto. Não que fosse preciso sempre
exterminá-los fisicamente para isso — como sabemos,
porém, o recurso ao genocídio continua amplamente em
vigor no Brasil —, mas era sim preciso de qualquer jeito
desindianizá-los, transformá-los em “trabalhadores
nacionais”. Cristianizá-los, “vesti-los” (como se alguém
jamais tenha visto índios nus, a esses mestres do adorno,
da plumária, da pintura corporal), proibir-lhes as línguas
que falam ou falavam, os costumes que os definiam para si
mesmos, submetê-los a um regime de trabalho, polícia e
administração. Mas, acima de tudo, cortar a relação deles
com a terra. (VIVEIROS DE CASTRO, 2016).

Da mesma forma que denuncia a lógica evolucionista que
posiciona o ameríndio em um lugar de retrocesso e a
desindianização como consequência inevitável do progresso,
Viveiros de Castro também aponta para as contradições dos
discursos que tentam fixar valores que determinem quem são os
verdadeiros índios. Negando uma autoridade outorgada aos



Retextualização: educação, literatura e linguagens / 4º edição. ISBN: 978-85-60212-27-9

69

antropólogos, ele afirma: “A indianidade é tautegórica, ela cria sua
própria referência. Índios são aqueles que representam a si mesmos”
(VIVEIROS DE CASTRO, 2006, p. 14), e confere duas
possibilidades amplas e não-excludente de “definição imaginária”
do que seria uma comunidade indígena: A primeira seria uma
comunidade fundada em relações de parentesco ou vizinhança, e a
segunda, que mantenha laços históricos ou culturais com
organizações sociais indígenas pré-colombiana. Importante notar
que tal definição não exclui que populações tradicionais se
redescubram indígenas:

Isso acontece porque eram índios. Foram obrigados a
esquecer que eram, forçados a aprender português.
Houve um processo de branqueamento que nunca se
completou. E não se completar fazia parte do
processo: o cara deixava de ser índio, mas você não o
deixava virar branco. Parava no meio. (CARRIELO,
2014).

Tendo em vista o paradoxo das transformações das
comunidades indígenas na contemporaneidade como exposta por
Viveiros de Castro, bem como as diversas políticas estatais de
desindianização, analisamos neste artigo como as disputas de ordem
identitária e territoriais estão presentes nos longas metragens Que
gostoso era o meu francês (SANTOS, 1971) e Iracema, uma transa
amazônica (BODANSKY, 1976). Também comparamos como essas
questões são apresentadas, após três décadas, em Terra Vermelha
(BECHIS, 2008).

COMO ERA GOSTOSO OMEU FRANCÊS

Exibido em 1971, Como era gostoso o meu francês, de
Nelson Pereira dos Santos, canibaliza ideias levantadas pelo
movimento antropofágico de 1928 para estimular uma reflexão
sobre discursos oficiais modernizantes e a formação da identidade
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brasileira. Oposto às primeiras representações cinematográficas
românticas, o filme mostra os Tupinambás do século XV em guerra
com os Tupiniquins, estes últimos aliados dos portugueses. Em uma
luta os Tupinambás capturam um francês que acreditam ser
português e decidem comê-lo. Inspirado no relato do aventureiro e
mercenário alemão Hans Staden (1955), que em 1955 escreveu a
História Verdadeira e Descrição de uma Terra de Selvagens, Nus e
Cruéis Comedores de Seres Humanos, Situada no Novo Mundo da
América, o filme Como era gostoso o meu francês se foca na
experiência de Staden durante os nove meses em que conviveu
como cativo de uma comunidade Tupinambá à espera de ser comido
por eles. Na adaptação feita por Nelson Pereira dos Santos o
personagem inspirado em Hans Staden se chama Jean. Durante
esses nove meses, Jean aprende os costumes do povo e o idioma
Tupi, participa de rituais religiosos, e se integra à comunidade de
modo que chega a duvidar que seria mesmo comido por eles. No
entanto, para os Tupinambás, Jean nunca deixou de ser comida.
Nunca deixou de ser o presente antecipado pelos pajés, alimento que
lhes seria entregue para vingar a morte de seus antepassados.
Seboipepe, a gentil esposa que o serviu durante os nove meses de
cativeiro e com quem chegou a ter um visível grau de intimidade,
não sofre pela proximidade da execução do francês, ao contrário,
espera com certa satisfação a vingança da morte de seu primeiro
marido, assassinado pelos portugueses. Sobre o canibalismo na
sociedade tupinambá do século XVI Manuela Carneiro da Cunha e
Eduardo Viveiros de Castro explicam:

O canibalismo é um aspecto da lógica da vingança
absoluta em que o consumo antropófago é a
associação de todos os processo de vingança. Esta
pode se exercer ainda após o desaparecimento
histórico do canibalismo propriamente dito, pois a
vingança é mais fundamental que o canibalismo. A
vingança é na realidade a garantia da memória social
articulando os mortos do passado como os mortos do
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futuro por meio dos vivos. (1985, p.191, tradução
nossa).12

Obviamente, Hans Staden não teve o mesmo fim que Jean,
que no entanto presenciou diversos rituais antropofágicos descritos
em seu livro e que inspirariam Nelson Pereira dos Santos. Em um
desses relatos, Staden relata:

Durante isto Cunhambebe tinha à sua frente um grande
cesto cheio de carne humana. Comia de uma perna,
segurou-a diante da boca e perguntou-me se também
queria comer. Respondi: "Um animal irracional não come
um outro parceiro, e um homem deve devorar um outro
homem?". Mordeu-a então e disse "Jauára ichê". Sou um
jaguar. Está gostoso. (STADEN, 1988).

Viveiros de Castro sugere que a resposta de Cunhambebe
tenha sido uma “tirada humorística” Tupinambá, mas que resulta
significante no sentido que expõem a diferente ótica cultural dos
dois protagonistas (VIVEIROS DE CASTRO, 1986, p. 621 apud
AGNOLIN, 2002, p. 138). Tal impossibilidade de compreensão
mútua está retratada no filme de diversas formas. Da mesma forma
que o Saboipepe não compreende o porquê dos franceses virem de
tão longe atrás de madeira e não suspeitar da cobiça que guia os
europeus, também Jean não compreende como Saboipepe pode,
mesmo entristecida por sua morte, comê-lo com entusiasmo. Apesar
da antropofagia ser o tema principal da história contada, Nelson
Pereira dos Santos logra estabelecer uma distancia onde há lugar

12 “…e en el corazón de la sociedad Tupinamba del siglo XVI se encuentra la
venganza. El canibalismo es un aspecto de la lógica de la venganza absoluta en la
que el consumo antropófago es la asociación de todos los procesos de
venganza. �sta puede ejercerse a�n después de la desaparición histórica del
canibalismo propiamente dicho pues la venganza es más fundamental que el
canibalismo. La venganza es en realidad la garanra de la memoria social
ar�culando los muertos del pasado con los muertos del futuro por intermedio de
los vivos�.
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para as duas culturas se relacionarem livres de estereótipos. Ailton
Krenak (2007), membro da tribo Krenak e ativista pelos direitos dos
povos indígenas, por exemplo, afirmou que o filme apresenta uma
imagem positiva dos povos indígenas, algo bastante raro na indústria
cinematográfica brasileira. Os clichês, quando presentes, estão
expostos de modo a instigar uma reflexão sobre estereótipos pseudo-
históricos e a formação de uma identidade brasileira. Quando o
francês é capturado junto com os portugueses pelos Tupinambás,
por exemplo, o chefe da tribo submete-os a um teste linguístico para
certificar-se de que Jean era mesmo francês. Saboipepe pede aos
portugueses que falem algo, e de suas bocas saem somente receitas
de cozidos, uma alusão ao estereótipo de que os portugueses do
tempo colonial eram glutões.

Essa distancia permitida no filme para que testemunhemos
o encontro da cultura europeia com a ameríndia também estimula
uma reflexão sobre as representações do selvagem versus
civilização presentes em discursos colonialistas. Ao invés de
resgatar a imagem do índio canibal e demoníaco das primeiras
crônicas de viajante, o filme faz exatamente o contrário. A
justaposição de textos coloniais com cenas que os contradizem causa
um estranhamento necessário para a desconstrução desses mesmos
discursos. Se o texto critica os costumes dos habitantes locais, por
exemplo, as imagens nos mostram o oposto: um comerciante francês
mentindo sobre a nacionalidade de um compatriota e condenando-o
assim à morte para se certificar que este não o atrapalharia em seus
negócios. Também vemos os dois franceses desenterrando os ossos
do ex-marido de Seboipepe em busca de ouro e, ao encontrá-lo,
presenciamos a luta entre os dois homens e o assassinato de um
deles. Enfim, o canibalismo ritualístico dos povos Tupis,
denunciado pela voz em off, parece muito menos bárbaro quando
comparado ao comportamento imoral e antiético dos povos europeus.

No auge da repressão da ditadura militar no Brasil, Nelson
Pereira do Santos utiliza também recursos como o pastiche e
distanciamento histórico (sendo este último um subterfúgio bastante
comum durante a censura) para criar uma sátira política sobre o
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plano de expansão modernizante do governo militar, que contou
com imensos projetos como a instalação das mineradoras no norte
do país (Rio do Norte, Albrás e Alunorte e Projeto de Ferro de
Carajás, entre outras), além da construção das estradas
Transamazônica e Belém-Brasília e das usinas hidrelétricas de Itaipú
e Tucuruí. Assim como no Brasil do século XVI, também durante o
governo militar as florestas foram consideradas áreas não-
exploradas e por isso “atrasadas”, e a população indígena, empecilho
para a realização do plano de progresso vital e benéfico ao país.

Outro recurso utilizado em Como era gostoso o meu francês
é a justaposição de diversos textos segundo a ordem dos vencedores:
o relato oficial é documentado em português, mesmo quando o autor
das cartas é francês ou alemão. Já o Tupi é legendado para a
compreensão de um público brasileiro, provocando um
estranhamento até então pouco experienciado no cinema, a da
história brasileira contada não em português ou inglês, mas em uma
de suas muitas línguas originárias Fica implícito que ao público
brasileiro só lhe é permitido conhecer a história oficial, a história
dos vencedores, dos sobreviventes e assassinos.

IRACEMA, UMA TRANSA AMAZÔNICA

Se Nelson Pereira dos Santos escolheu o distanciamento
histórico para criticar discursos oficiais de progresso, Jorge
Bodanzky e Orlando Senna vão direto ao tema e retratam como a
construção da nunca terminada Rodovia Transamazônica, aliada a
outros “programas de desenvolvimento” como o comercio de
madeira e a pecuária, terminam impactando de modo destrutivo o
meio ambiente e a vida de comunidades indígenas e rurais na
Amazônia.

Um dos primeiros filmes do gênero drama documental,
Iracema, uma transa amazônica inicia com um longo travelling
acompanhando a chegada da jovem protagonista à Belém. Nessa
primeira aproximação, vemos Iracema banhando-se com um aspecto
infantil próprio de seus 14 anos; a cena se assemelha a um batismo,
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que ganhará importância simbólica ao acompanharmos as
transformações que acontecerão com a protagonista ao longo do
filme. A câmera continua acompanhando-a enquanto ela se perde
entre o comércio da cidade, desaparece como se ela mesma se
transformara em produto. Nas próximas cenas, Iracema já terá se
transformado em uma prostituta de beira de estrada e é nessa
condição que conhece Tião Brasil Grande, um caminhoneiro gaúcho
que comercializa e transporta madeira, a maioria dela ilegal. Tião
funciona como um porta-voz do discurso modernizante do governo
militar para a região e em seu caminhão se pode ler o slogan “Brasil,
ame-o ou deixe-o”, criado durante o governo do general Emílio
Garrastazu Médici (1969-1974). Fica evidente através de Tião, que a
natureza e os índios amazônicos são justamente um empecilho para
esse projeto de progresso, e sua ausência, motivo de celebração:
“Iracema, eu já cruzei essa Transamazônica praticamente quando
nem existia Transamazônica, tinha até perigo de índio, dava até
medo, as onças arranhavam a pintura do carro...”

Assim como a justaposição de textos e cenas em Como era
gostoso o meu francês terminam desmontando o discurso
colonialista do índio selvagem, também o impressionante travelling
de quilómetros de florestas incendiadas, as queixas de ex-
moradores que perderam suas terras para grileiros, ou de
caminhoneiros que dizem que eles próprios tiveram que construir
estradas para transportar as madeiras e comercializá-las – diálogos
gravados com trabalhadores da região, aumentado a força
documental do filme – esvaziam de sentido o discurso otimista de
Tião e deixa nítido que o projeto do governo de desenvolvimento da
Amazônia segue a lógica colonialista de espoliação. Pervertendo
a lógica romântica encontrada no fundacional Iracema, a virgem dos
lábios de mel, o trajeto da protagonista no filme de Bodansky e
Senna é construído como imagem da devastação da natureza. O
próprio Bodanzky revela que o motivo gerador do filme havia sido,
antes de mais nada, a denúncia:
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A história de Tião e Iracema era um pretexto para mostrar
o que estava acontecendo com a Amazônia. A propaganda
oficial vendia aquilo como a chegada do progresso, a
entrada do homem brasileiro através da estrada para
ocupar a Amazônia antes que outros a ocupassem. Não
havia uma reportagem, uma imagem sequer sobre o
desastre irreversível que essa ocupação estava provocando.
A estrada, o maquinário, a derrubada da floresta, tudo era
visto como coisa positiva, e não como uma grande
devastação. Além da questão das prostitutas, queríamos
falar da morte da floresta secular, do contrabando de
madeiras de lei, do conluio entre polícia e grileiros de
terra, da utilização de trabalho escravo e da ideologia do
“ninguém segura esse país”, mote de propaganda da
ditadura. (MATTOS, 2006, p. 164).

Assim, o encontro da índia com o homem branco em
Iracema, uma transa amazônica não será um relato fundacional
carregado de heroísmo, coragem, sacrifício pela pátria e fortaleza
invulnerável. Ao contrário, apesar da retórica de integração nacional
através da construção da estrada, o que é exibido são os resultados
da exploração, da destruição não só do meio-ambiente, mas de
indivíduos deslocados de suas comunidades para servir de mão-de-
obra barata. Essa decadência está alegoricamente representada no
corpo de Iracema, que será usada e abusada por “Brasil Grande” e
depois abandonada em um bordel de beira da estrada. Nos próximos
encontros do caminhoneiro com a protagonista, será visível sua
ruina: suja e maltrapilha, sem dentes e bêbada, ela é o resíduo de um
plano de progresso, é terra gasta, sem madeira e improdutiva.
Seboipebe, ao contrário de Iracema, não havia sido deslocada de sua
comunidade e por isso é capaz de defender-se e está imune às
decisões do francês. Ela tem claro o lugar que ocupa e sua
importância no grupo, está protegida por tradições e não define sua
identidade a partir do olhar do outro. Já Iracema, como tantos
indivíduos que emigraram à cidade, não somente está desprotegida,
mas perdeu sua identidade e por isso é facilmente explorada, como
monstra uma das conversas entre Tião Brasil Gande e Iracema:
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- ... mas tú é burra mesmo, se tú quisesse se dar bem, tú
tem que tomar cuidado nessa vida viu, se não tu não chega
nem nos.. quantos anos tú tem mesmo?
- Quinze
- Se não tú não chega nem nos dezesseis. Quanto é que tú
faz um michê?
- 30
- Ha!...mulher nenhuma naquela boca faz por mais de 10..
mas tú é novinha, vamos dizer que tú faz... 20 cruzeiros
por dia... tú paga 10 de pensão, paga 7 de ranga, tem que
comer, né? Tem que comer para viver... e três tú manda
pra família.
- Me dá essa toalha aí
- Não vai sujar a toalha com essa meleca que está saindo
do seu rosto
- Por que? Toda mulher usa.
- Mas é uma porcaria. Ainda mais uma índia ficar usando
isso aí.
- Eu não sou índia não.
- E o que é que tú é? Tu é branca?
- Sou.
- De inglês?
- De inglês não, mas de brasileira.
(BODANSKY, 1974).

O filme instiga a reflexão sobre conflitos culturais referentes
a miscigenação e o encontro de mundos. Frequentemente, esses
enfrentamentos se relacionam com as questões econômicas e
ambientais levantadas. Claudio Dias Filho chama atenção para a
presencia de elementos da teoria da aculturação, bastante difundida
no século XX, no desenvolvimento do roteiro de Iracema, uma
transa amazônica:

...no encontro entre duas culturas, uma por ser “mais
forte” poderia sobrepor outra “mais fraca” tornando-se
essa população aculturada, pois absorveria toda a cultura
“dominante’, negando sua origem cultural. Nesse processo
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não haveria hibridação, miscigenação cultural estando
fadado aos povos tidos como “primitivos” o seu
extermínio cultural. Nessa perspectiva caberia a etnografia
e a antropologia o registro dessas práticas culturais antes
que elas fossem extintas por completo. (DIAS FILHO,
2012, p. 12).

.
A problemática da teoria da aculturação é justamente a

presunção de que do encontro entre duas culturas, uma sairá
perdendo. O grupo que assimilar aspectos da cultura dominante,
perderia em autenticidade, e no caso da questão indígena, implicaria
necessariamente em comunidades menos autênticas.
Particularmente não vejo essa emissão de valor presente no filme de
Bodanzky e Senna, mas sim do efeito do capital e políticas de
governo em comunidades e no meio ambiente. No entanto, acho
importante abordar a problemática da teoria da aculturação para
introduzir questões trabalhadas pelo diretor argentino Marcus
Becchis em Terra Vermelha, filme lançado em 2008, mais de trinta
anos após as obras de Bodanzky e Senna e Nelson Pereira dos
Santos aqui comentadas.

TERRA VERMELHA

Apesar de não contar com o experimentalismo do Cinema
Novo, Terra Vermelha prova que o discurso oficial de progresso
continua cobrando sua cota em vidas humanas e na forma de
degradação do meio ambiente. Notamos também a preocupação do
diretor Marcus Bechis em apresentar a situação desesperadora em
que vive a comunidade Guarani-Kaiowá no estado do Mato Grosso
do Sul. Confinados em reservas superpopuladas,
impossibilitados de manter seu tekoha13, essa comunidade iniciou
uma penosa sequencia de suicídios. Em média, a cada seis dias, um

13 Tekoha é o lugar e o meio em que se dão as condições de possibilidade do modo
de ser guarani e é impossível para um guarani se imaginar fora da relação com um
território.
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jovem Guarani-Kaiowá tira a própria vida, sendo que de 1986 até
2012, 555 indígenas dessa etnia cometeram suicídio. A essa situação
calamitosa, temos o consecutivo assassinato de líderes indígenas por
jagunços a mando de grandes latifundiários que temem a ocupação
de suas terras.

Desprovidos de florestas e empobrecidos, os guarani-kaiowá
se tornaram mão-de-obra desqualificada, propensos a aceitar
trabalhos temporários mal remunerados e insalubres. Ao mesmo
tempo que indesejados, sua presença beneficia a elite e também a
classe média de Dourados, ao fornecer-lhes trabalhadores (e
trabalhadoras) baratos. Talvez aí esteja a maior ironia do filme, que
começa com a cena de indígenas nús e armados com flechas,
desafiando um grupo de turistas que percorrem o rio a barco. A
trilha sonora barroca completa o imaginário do índio selvagem que
desperta nos brancos pavor e fascinação. Na cena seguinte vemos
esses indivíduos se vestindo e recebendo o pagamento pelo o que
percebemos agora, foi uma mera encenação para agradar crédulos
turistas. Todos sobem na caçamba do caminhão, que os levará
novamente à reserva. A ironia consiste justamente em índios
vestindo-se de “índios” para satisfazer o gosto dos brancos. Na
próxima cena vemos um adolescente em uma grande oca treinando
passos que parecem de alguma luta marcial ao som de música
eletrônica vinda de uma rádio FM.

Não há dúvidas que a intenção do roteirista é questionar
justamente a teoria da aculturamento, do indígena que assimilou o
uso de roupas, sabe o português e o valor das coisas materiais, e que
inclusive incorporou aspectos da cultura de massa do branco, e ao
mesmo tempo segue sendo “índio”, por mais que os brancos os
preferissem “nuús e selvagens”. Talvez esse seja o elemento mais
interessante no filme. Terminada as quase duas horas de filme não
resta dúvida de que os Guarani-Kaiowá, com tênis ou sem tênis,
ouvindo rádio ou tocando maracaxá, são “índios”, não somente
porque mantém uma cultura própria paralela àa que divide com os
brancos, ou porque lutam por suas terras ancestrais, mas porque,
como resumiu tão bem o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro,
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os Guarani-Kaiowá se garantem14. Sobre essa questão, o
antropólogo explica:

Essas reflexões são uma tentativa de criar uma definição a
mais larga possível, que reconheça que a resposta à
questão de quem é índio cabe às comunidades que se
sentem concernidas, implicadas por ela. Não cabe ao
antropólogo definir quem é índio, cabe ao antropólogo
criar condições teóricas e políticas para permitir que as
comunidades interessadas articulem sua indianidade.”
(VIVEIROS DE CASTRO, 2006, p. 20).

Infelizmente, o fato de que povos indígenas desfrutem de
bens materiais comuns aos brancos ainda é gera controvérsia entre
acadêmicos. Teresa Cristina Duarte Simões (2013), por exemplo, ao
analisar Terra Vermelha, confunde a causa dos suicídios em massa
dos Guarani-Kaiowá e, levando a teoria da aculturação ao extremo,
afirma que as mortes se devem ao fato de estarem “completamente
aculturados” e usarem “mais tênis que tanga”:

O interesse dessa obra de ficção é a maneira como o autor
apresenta, de forma convincente, os diversos protagonistas
do conflito indígena no Brasil, sem no entanto tomar
partido por um lado ou por outro. A questão da nudez já
não é mais colocada, pois os índios, nossos
contemporâneos, já estão completamente aculturados,
usando mais tênis do que tanga. E, justamente, como essa
perda identitária causa suicídios no que restou de uma
tribo outrora organizada, os indígenas restantes tentam
recuperar as terras ancestrais numa busca das raízes
perdidas. (SIMÕES, 2013, p. 438).

14 “�uito mal comparando – e digo mal porque a comparação arrisca reavivar
velhos e grotescos estereó�pos –, pode-se dizer que ser índio é como aquilo que
Lacan dizia sobre o ser louco: não o é quem quer. Nem quem simplesmente o diz.
Pois só é índio quem se garante.� (VIVEIROS �E CASTRO, 2006, p. 7).
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Se é verdade que o filme apresenta os diversos protagonistas
do conflito territorial na região de Dourados, MS, e que todos os
acontecimentos, apesar de ficção, poderiam facilmente ser
encontrados em jornais da região, não resta dúvida de que uma das
preocupações do filme é denunciar a situação desesperadora em que
se encontram os membros da etnia Guarani-Kaiowá. Sem
compreender direito o que significa “estar completamente
aculturado” (se tornaram brancos? Deixaram de ser índios?
Perderam sua cultura?), me parece bastante problemática a
afirmação de que a incidência de suicídios entre os Guarani-Kaiowá
é bastante elevada porque estes perderam sua identidade. O
contrario parece ser justamente o correto: porque são guaranis, e
precisam de seu tekoha para viver da mata com seus animais e dos
rios com seus peixes, que a existência nas reservas e acampamentos
se torna insuportável, como aponta Viveiros de Castro:

A terra é o corpo dos índios, os índios são parte do corpo
da Terra. A relação entre terra e corpo é crucial. A
separação entre a comunidade e a terra tem como sua face
paralela, sua sombra, a separação entre as pessoas e seus
corpos, outra operação indispensável executada pelo
Estado para criar populações administradas.(...) Tortura
que continua — que sempre foi — o método favorito de
separação dos pobres de seus corpos, nas delegacias e
presídios deste pais tão “cordial”. (VIVEIROS CASTRO,
2016, p. 8).

Nesse sentido, o sofrimento do povo Guarani-Kaiowá
estaria relacionado mais com a perda de seu tekoha do que no
contato e assimilação de elementos da cultura do branco. É perversa
a política de legitimar como índio apenas aquele que, isolado,
encontra-se na floresta desnudo, com cocares de pluma, flechas,
bordunas e zarabatanas. Isso porque tal crença não somente impede
que o índio adquira novas ferramentas para facilitar sua
sobrevivência e lutar por seus direitos, mas também porque por trás
dessa construção, está a filosofia de que todos os índios “ainda” são
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índios e que o contato, mesmo entre os mais isolados,
inevitavelmente acontecerá, fazendo com que todos deixem de ser
índios um dia. Para os defensores desse “processo histórico”, a
“condição camponesa” é o devir inexorável das sociedades
indígenas. Mais que a problemática de usarem ou não tênis, o que
vemos em Terra Vermelha são as opções degradantes de
sobrevivência disponíveis à essa comunidade: trabalhos insalubres e
esporádicos em canaviais que desrespeitam a legislação trabalhista
do país, a permanência em extrema pobreza em reservas
superpoluladas, ou a luta pela retomada de suas terras, o que implica
em risco de serem assassinados por capangas ou atropelados nas
estradas.

Em uma das primeiras cenas do filme, por exemplo, vemos
os adolescentes Nádio e Osvaldo entrarem em uma fazenda e serem
perseguidos por um capataz armado até conseguirem se esconder na
mata onde pretendiam caçar. Em vez de presas, encontram duas
meninas de sua comunidade enforcadas. Cenas como essas, de
corpos pendurados nas árvores, se repetem até tornarem-se eventos
secundários, mais um entre muitos eventos violentos. Nesse
momento de crise, o pajé Irineu decide que o único recurso que resta
para sua comunidade é a luta. Para reaver suas terras ancestrais eles
acampam na beira da estrada em frente a “fazenda do Moreira”. Ali,
passam a viver em um limbo jurídico e humanitário que terminaria
na morte do próprio Irineu assassinado por capangas e no suicídio de
seu filho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O longo travelling pelo acampamento àa beira da estrada
dos Guarani-Kaiowá em Terra Vermelha nos lembra a cena das
queimadas na floresta Amazônica em Iracema, uma transa
amazônica. Como um se um fosse a extensão dao outra, não há
como falar em destruição do meio ambiente no Brasil sem
mencionar genocídios e perseguições de povos indígenas. No Mato
Grosso do Sul, estado onde se encontram os Guarani-Kaiowá, por
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exemplo, o desmatamento das matas se deu somente após a retirada
forçada dos guaranis de suas terras. Entre 1915 e 1928, o Serviço de
Proteção aos Índios (SPI, órgão federal criado em 1910) havia
demarcado pequenas reservas destinadas ao recolhimento de
milhares de Guarani-Kaiowás. Enquanto eram confinados nessas
pequenas áreas, suas terras sagradas foram expropriadas pelo
Governo Federal e comercializadas a fazendeiros para dar lugar à
criação de gado e à monocultura da soja e da cana-de-açúcar.

Quando Tião Brasil Grande celebra que o progresso trazido
pela Transamazônica afastou de empreendedores como ele o “perigo
de índio e de onça”, ele não só deixa claro que a natureza é inimiga
do progresso, mas que o índio, nivelado à condição de um animal
selvagem, não possui direito àquelas terras. De modo brilhante, o
problema da territorialidade introduzido em Como era gostoso o
meu francês, e presente em Iracema, uma transa amazônica é
resolvido em Terra Vermelha com uma única cena, no melhor estilo
antropófago à la Oswaldo de Andrade. Logo ao final do filme,
quando o procurador da justiça revela que parte das terras de
Moreira poderão ser expropriadas e devolvidas aos indígenas, o
fazendeiro enfrenta o líder dos Guarani-Kaiowá com um olhar
desafiador e lhe diz:

Essa terra aqui, o meu pai chegou aqui há mais de sessenta
anos. São três gerações, eu nasci aqui, a minha filha foi
criada aqui, eu trabalho nessa terra de sol a sol para fazer
disso aqui um lugar produtivo, eu planto comida para as
pessoas comerem. (BECHIS, 2008).

Ao terminar seu breve discurso sobre valores que ele assume
serem fundamentais - como o valor do trabalho, da produtividade e
do comércio – Irineu abaixa em direção ao chão, pega um punhado
de terra, leva a terra em direção a boca e a engole. Sem precisar de
palavras, ele diz que não é o dono da terra, mas sim ele é a própria
terra. Não é o direito à propriedade que ele reivindica, mas seu
direito à terra, extensão de seu próprio corpo.
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SER E APRENDER: UMA INTERFACE ENTRE A
PSICOLOGIA, A PEDAGOGIA SALESIANA E

PRÁTICA PEDAGÓGICA

Carlos Roberto Silva de Araújo15
Francisco Daniel dos Santos16
Poliana Rodrigues Nunes17

INTRODUÇÃO

Ao lidarmos com a educação e a prática pedagógica, nos
deparamos com um área marcada por certa complexidade. Devido a
esta complexidade nos vemos impossibilitados de ter definições
simplicistas, assim como a práxis, existem inúmeras formas de dar
sentido ao que chamamos educação e a forma como esta é praticada.

Pela leitura de Manacorda (2006), pode-se verificar que a
educação é tão antiga quanto o próprio homem. Cada cultura, em
cada época e à sua maneira teve seu modelo, uma forma de educar.
E, é impossível falar do homem ou de seu processo sócio-histórico,
sem falar da forma como este lidava com a educação.

Pode-se dizer, ainda, que o processo de aprender é uma
coisa comum ao ser humano, onde aprender é um processo. O
problema é quando o ato de aprender se torna quase impraticável ou
é tido como castigo. Infelizmente, esta queixa sobre aprender está
cada vez mais comum nos dias de hoje. Com a contemporaneidade
novas formas de aprender e ensinar surgiu e com elas vieram as
novas dificuldades.

Na atualidade, devido a grandes mudanças sofridas tanto a
nível social e cultural, vê-se certa insuficiência na prática

15 E-mail: carllosaraujo@gmail.com
16 E-mail: chicodantos@gmail.com
17 E-mail: polybiologia@yahoo.com.br
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pedagógica dita tradicional. Assim, pode dizer que o uso de técnicas
e/ou práticas oriundas de outras áreas do conhecimento possam
complementar o saber pedagógico e facilitar a atuação do educador.
Essa seria uma ação interdisciplinar.

A interdisciplinar idade possibilita não só uma propicia
interlocução entre as áreas do saber humano, como também constitui
uma estratégia importante para que elas não se estreitem nem se
congelem no interior de seus respectivos domínios. Sendo assim, ela
favorece o alargamento e a flexibilização dos conhecimentos
colocando-os em novos horizontes do saber.

Para Cambi (1999), não é possível falar da educação deste
período sem falar dos avanços tecnológicos. Viu-se lápis e caderno
sendo substituídos por computadores, mas principalmente, a
popularização da informação pela via da internet. Hoje, o saber é
para quem o quer, basta dar um click. Concomitantemente, tem-se a
banalização do saber. Com tantas facilidades há alunos que não se
dão o trabalho de ler, estudar, pesquisar, apenas copiam e colam a
informação. Assim, não há mudança intelectual somente a
reprodução e o favorecimento à alienação. Além de facilitar o acesso
ao mercado de trabalho e garantir melhor remuneração e colocação,
a educação aparece com um novo papel já no final do século XX.
Aqui, ela assume o papel de transformador da condição social.

É fato que ainda há muito que avançar. Mas, também, é fato
que na comparação de todo o processo evolutivo da educação há
mais motivos para poder acreditar na continuidade de um processo
de melhorias e democratização do ensino, junto à manutenção de sua
prerrogativa de ser uma educação justa, solidária e igualitária para
todos.

A PEDAGOGIA SALESIANA E O EDUCADOR SALESIANO

O trabalho educativo de Dom Bosco (São João Bosco) em
favor dos jovens era baseado num espírito de amor. Mais do que
educador, o santo era um amigo dos jovens e eles sabiam que
poderiam contar com aquele padre dotado de grande inteligência e,
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ao mesmo tempo, de simplicidade. Com o seu Sistema Salesiano de
Educação, ou Sistema Preventivo, Dom Bosco transformou o ato
educativo em espiritualidade e vice-versa.

O educador salesiano, além de criar elos entre o aluno e o
conhecimento, tem a missão de abrir janelas para a vida. Ele tem a
capacidade de se fazer presente no cotidiano do aluno de forma
significativa. Para isso, apresenta-se para o educando, sem
imposição, como uma referência em valores e atitudes. O nosso
educador sabe que os valores são incorporados por meio da
experiência, a vivência e a reflexão. Ele é um entusiasta da
Pedagogia de Dom Bosco, que valoriza tanto a prática quanto o
embasamento teórico. As crianças e adolescentes vivem uma fase
em que a dúvida e a busca são constantes e tendem a agir para
depois refletirem sobre suas ações. Por isso, o educador salesiano
cria espaços para que o jovem vivencie situações que lhe
encaminhem para as escolhas certas. Aquelas escolhas racionais,
norteadas por bons valores, que permitem a construção de uma vida
repleta de sonhos e realizações.

PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO

A Psicologia é uma ciência que busca melhor compreender
o comportamento do ser humano. Dispõe de conhecimentos
imprescindíveis para os profissionais que têm de lidar de modo
direto com outras pessoas. Para os futuros educadores, a psicologia,
como disciplina da licenciatura, procura trazer informações capazes
de auxiliar o profissional a criar condições favoráveis no processo
de ensino-aprendizagem.

É fato que a Psicologia gerou um grande impacto sobre a
Educação, bem como agregou conhecimento e novas ferramentas a
esta área, isso por lidar com questões relativas à aprendizagem e ao
comportamento humano, ela foi fonte natural de conhecimento para
os educadores.

No Brasil a relação Psicologia-Pedagogia pode-ria ser
caracterizado pelo domínio da teoria interacionista de Jean Piaget.
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Também tem grande influencia o pensamento de Vygotsky e mais
recentemente Henry Wallon. Ao mesmo tempo persistem as
concepções mais tradicionais da Psicometria e do
comportamentalismo.

A VISÃO DA PSICOLOGIA HUMANISTA

Mesmo com o cenário desolador que vivenciamos nas
instituições de ensino, ainda é possível crer na mudança. Rogers e
outros autores, com seus conceitos da Psicologia Humanista,
apontam alternativas a estas questões. Rogers (1978), já na década
de 1970, falava que via todo o sistema educacional num momento
de crise e que isso exigia desesperadamente importantes opções de
mudança.

Nos dias de hoje, com os mecanismos de ensino praticados,
cabe a afirmação de Rogers (1978, 179) que a liberdade é a base do
aprendizado e salienta que a “liberdade é irreversível”. Tal
pensamento vai de encontro às idéias do pensador existencialista
Jean Paul Sartre (1997), pois este diz que somos condenados a ser
livres. Em reforço a esta idéia apresentamos a seguinte citação:

Tudo pode ser tomado de um homem, menos uma coisa, a
última das liberdades humanas – a de escolher a sua
própria atitude, sob qualquer das circunstancias dadas, a de
escolher seu próprio caminho (FRANKL18 apud ROGERS,
1978, p. 253).

Complementando as ideias sobre a alienação já colocadas
por Foucault, Rogers (1978, p. 234) fala que: “esta, tão comum entre
o ser humano e seus processos orgânicos direcionais, não é uma
parte necessária de nossa natureza”. Com isso podemos dizer que a
postura dos alunos talvez não seja a mais adequada. Pois aceitamos
a alienação imposta e nada fazemos. Como diria Foucault (2002),

18 FRANKL, Victor E. �an’s Search for �eaning. Nova Iork. Square Press. 1963
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somos corpos dóceis, desprovidos de reação e acostumados às
imposições.

Para Rogers (1978), desenvolver as potencialidades
humanas é mais importante que adquirir noções de uma da área de
conhecimento. Ele ainda aponta que “o grande objetivo da educação
consiste em capacitar a pessoa a viver a existência tão plena e
satisfatoriamente quanto possível.” Goldstein19 citado por Justo
(2003, p. 23) coloca que o homem é instigado à auto-realização e a
adaptar-se, se preciso, com o ambiente. Sendo assim, às vezes, tem
que ser submisso e em outras vezes agressivo. Tal colocação pode
justificar a postura da maioria dos alunos dentro do atual sistema de
ensino: não é que perderão a vontade, ou se tornaram “ovelhas
mansas”; talvez estejam apenas se adaptando ao meio para não
serem excluídos. Acreditamos que o comprometimento vem da
atuação em busca de direções que emergem de dentro de si próprios.

Para criar mudanças neste sistema e mudar os rumos da
educação nas instituições, devemos ser como diz Rogers (1978),
pessoas emergentes. Estas, segundo o autor, não têm sede de poder e
nem de realização financeira. São indiferentes a recompensas
materiais, sendo pessoas que buscam novas formas de comunidade,
de aproximação, de intimidade e de propósitos compartilhados.
Acima de tudo, são pessoas conscientes, sempre em mudança e que
desconfiam de toda autoridade externa.

Segundo Rogers (1978), para que haja aprendizagem
verdadeira, é necessário que haja um envolvimento verdadeiro do
aluno. Ele coloca que todo organismo vivo é digno de confiança. E
esta confiança na pessoa é que impulsiona o aluno a aprender. Não
aprender o que lhe é imposto, mas aquilo que ele julga ser o
necessário. E que poderá de alguma forma, fazer diferença em sua
vida.

Se desconfiar do ser humano, devo abarrotá-lo com
informações. Se, porém, tiver confiança em sua capacidade

19 GOL�STEIN, K. La naturaleza humana a la luz de la psicologia. Buenos Aires:
Paidos, 1976.
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de cultivar as potencialidades, então posso oferecer-lhe
ensejo para a escolha dos próprios caminhos na
aprendizagem (ROGERS, 1978, p. 59).

Para que ocorra a aprendizagem é necessário que, o
estudante perceba que o conteúdo é relevante para seus objetivos.
Ainda para Rogers (1978, p. 37) “o ser humano possui natural
propensão à aprendizagem” e o estudante é que é o verdadeiro
sujeito de sua formação, sendo ele quem constrói seu conhecimento.

Ainda dentro dos conceitos da Psicologia Humanista
apontados por Rogers, destacamos o conceito de congruência. Ser
congruente refere-se a um estado de consistência, quando a pessoa é
aquilo que ela realmente é. Acreditamos que isso seria uma
característica facilitadora do processo de aprendizagem. Pois, se os
alunos fossem congruentes seriam capazes de se posicionar de
maneira mais crítica diante das diversidades impostas pelas
instituições de ensino. Com isso exerceriam melhor sua liberdade e
esta seria a mola mestra do processo de aprendizagem.

Rogers (1978) aponta que o ideal seria ser congruente e
exercer a liberdade, não buscando o que se tem como certo, mas o
que se acredita ser o certo.

A VISÃO DA PSICOLOGIA COMPORTAMENTAL

Tem-se com Skinner (1972) que a aprendizagem se realiza
por influência dos estímulos do meio. O indivíduo emite
comportamentos e estes sofrem a influência das consequências deste
comportamento, sendo reforçado ou não. Quando as consequências
de um comportamento são desejáveis, estas retroagem sobre o
comportamento aumentando sua frequência, quer dizer, aumentando
a probabilidade de ocorrência do comportamento; se este tipo de
consequência persistir, ocorrerá a formação de um hábito. Para
Skinner (1983)20 citado por Gadotti (1996) o fracasso da educação

20 SKINNER, B. F. O mito da liberdade. 3. ed. São Paulo: Summus, 1983. 166p.
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atual se encontra nos métodos aversivos usados pelos educadores.
Uma colocação importante feita por Skinner (1972) é que o

aducador exercer grande importância para a aprendizagem dos
sujeitos. Para ele: “ensinar é o ato de facilitar a aprendizagem; quem
é ensinado aprende mais rapidamente do que quem não é”
(SKINNER, 1972, p. 4). Fica claro, nesta afirmação, o valor dado
por Skinner aos educadores e à função indispensável que esta
profissão exerce no desempenho de uma boa aprendizagem. Ele
ainda coloca que o educador deve criar situações indicando o que
deve serobservado ou adquirido na aula, de modo que o sujeito
possa emitir os comportamentos que se pretende ensinar.

Para Skinner (1972), cabe ao educador arranjar as
contingências de forma que a aprendizagem seja potencializada. Vê-
se, aqui, a grande necessidade do educador avaliar a necessidade e
repensar a sua prática.

PSICOLOGIA, PEDAGOGIA SALESIANA E PRÁTICA
PEDAGÓGICA

Pensar na aplicação de conceitos e técnicas, oriundas da
Psicologia, visando um melhor aproveitamento dos educandos, bem
uma maior qualidade das aulas, é algo totalmente plausível. Para
Hankel; Stahlschmidt (2009, p. 64), “é somente com a aproximação
com as outras ciências que se pode avançar no alargamento
epistemológico dos estudos em educação”. Ainda com Hankel;
Stahlschmidt (2009), a função da educação tornou-se muito mais
complexa nos dias de hoje. Além de passar conhecimento há a
demanda de formação de caráter social. Por isso as práticas
pedagógicas mudaram em consonância com as mudanças da
sociedade e as novas demandas da profissão docente.

Entendendo o espaço escolar como um lugar de socialização
do capital cultural da humanidade, cuja tarefa é sistematizar esse
saber e cujo objetivo é oportunizar a assimilação crítica desse
mesmo saber, a educação escolarizada tem como justificativa de sua
existência a natureza histórica da educação, em como a
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especificidade do trabalho educativo. Neste sentido, usar o saber
psicológico de forma crítica e criativa possibilita aos educadores
compreender as redes interdisciplinares que estudam a construção da
subjetividade dos sujeitos, o contexto histórico de terminante das
relações de gênero, etnias, classe social e a cultura de cada tempo.

Têm-se, assim, novas práticas pedagógicas que devem ser
conhecidas pelo profissional docente. Neste capítulo é usada, como
exemplo, a prática vivenciada enquanto educador do CESAM-BH21.

Acredita-se que, a aprendizagem pode e deve ser lúdica,
prazerosa e capaz de abranger o jovem em suas necessidades.
Buscar entender as demandas individuais, bem como as limitações e
dificuldades de cada educando e tentar construir saídas capazes de
vislumbrar de forma positiva o processo educativo é um desafio ao
educador. A psicologia pode ajudar nesse sentido, pois além de
técnicas individuais e de grupo oferece ferramentas para uma melhor
escuta e da leitura das entrelinhas (ouvir o jovem no que ele não diz),
tentando entender o sentido pos trás de cada gesto, manifestação, etc.

Buscar trazer o lúdico para o contexto educacional, tornando
as aulas mais significativas e agradáveis, tentando sair da rotina e
trazer ânimo aos educandos vai de encontro às ideias de Dom Bosco,
pois este dizia que “um jovem triste é um triste jovem, ou seja, um
pobre coitado”. Não se deve pensar que a sala de aula é um lugar de
tristezas e de obrigações somente. Mas um espaço que pertence,
acima de tudo, ao jovem, ao educando, e assim sendo deve ser um
lugar onde este queira estar e se sinta bem.

O PAPEL DO EDUCADOR

No sistema salesiano de ensino o educador tem um papel
fundamental. Para o GUIA DO EDUCADOR SALESIANO (2001,
p. 41) “o educador não pode contentar-se em ser apenas um
conteudista, isto é, um transmissor de conhecimento. Ele deve
exercer uma influencia positiva sobre os educandos.” De acordo

21 Centro Salesiano do Adolescente Trabalhador de �inas Gerais.
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com o mesmo guia na relação educador-educando, cabe ao educador
praticar a assistência-presença para que o educando atribua a ele um
valor e se identifique com seu exemplo de vida. Nesse sentido, a
assistência-presença ocorre quando o educador passa a fazer parte da
vida do educando e vice-versa. Não basta estar perto é preciso
buscar conhecer, compreender e penetrar na experiência do
educando. O educador deve adotar uma postura que se equilibra
entre a proximidade e o distanciamento.

Para Alvez (2006) 22 apud Hankel; Stahlschmidt (2009, p.
95), o educador tem a função e o poder de mudar o destino de seus
alunos, desde que tenha consciência de sua responsabilidade.
Quando ele aponta um mundo antes desconhecido, semeia sonhos, e
esses sonhos transformam o mundo.

De acordo com Freire (1996), o educador jamais pode
entender a educação como uma experiência fria. É preciso
compreender que tanto os educadores como os alunos possuem
sonhos, emoções e desejos, ávidos por ensinar e aprender.

Hankel; Stahlschmidt (2009, p. 99) é preciso que os
educadores reflitam sobre o seu ensino, aceitando a realidade de
suas escolas e, principalmente, concentrando esforços na busca de
meios mais eficientes para atingir seus objetivos e encontrar
soluções para problemas decorrentes de seu cotidiano escolar.

Segundo Apple (2002), o oficio de ensinar exige a
descoberta contínua, a incorporação e a aplicação de novas e mais
eficientes habilidades e conhecimentos sobre o desenvolvimento e
aprendizagem do aluno.

Freire (1996) acrescenta ainda um fator importantíssimo que
a prática educativa requer: a afetividade, o que se confirma com as
palavras de Codo e Gazzoti (1999, p. 76) 23 apud Hankel;

22 ALVES, �aria �olores fortes. De Professor a Educador. Contribuições da
Psicopedagogia: ressignificar os valores e despertar a autoria. Rio de Janeiro: WAK,
2006.
23 CO�O, W.; GAZZOTTI, A. A. Trabalho e afetividade. In: CO�O, W. (Org.).
Educação: carinho e trabalho. Petrópolis: Vozes, 1999.
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Stahlschmidt (2009) [...] “na atividade de ensinar o afeto tornar-se
indispensável, constitui-se em obrigatoriedade, o que permitirá a
efetividade do trabalho.” Ressalta ainda, que quando não se
estabelece o vinculo afetivo entre o educador e os alunos, torna-se
ilusório pensar que o sucesso do educador será completo, ou seja, a
aprendizagem do aluno não será significativa, ocorrerá lacunas no
processo de ensino aprendizagem.

OSMITOS DA RELAÇÃO EDUCADOR - EDUCANDO

Viu-se até o momento a defesa da liberdade e da autonomia.
Concomitante a estas ideias o GUIA DO EDUCADOR
SALESIANO (2001, p. 60-61) apresenta alguns mitos da relação
educador-educando, que não podem ser ignorados:

1. O mito da não conflitividade → pensar a
relação entre professor e aluno livre de conflitos é um mito.
Os momentos de conflito na relação entre professor e
aluno existem e são fundamentais no processo educativo.
Cabe ao educador buscar entender e administrar os
aspectos conflitivos da relação sendo, sendo capaz de
superá-los.

2. O mito da horizontalidade → ”a relação de
igual para igual entre educador e educando é outro mito”.
Não se pode negar a verticalidade, e a hierarquia que deve
existir na relação educador-educando. É uma relação de
poder, onde o desafio é fazer do poder do mestre não um
poder de domínio, mas sim, um poder de serviço. “O
educador precisa saber usar o seu poder a serviço do
desenvolvimento pessoal e social do educando”.

3. O mito da suavidade → a ação sócio-educativa
não é sempre um mar de rosas. Ao contrário, muitas vezes
é um processo árduo, pesado, doloroso e difícil. Há
tomadas de decisões difíceis e desgastantes, há riscos e
críticas, etc.
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A PRÁTICA PEDAGÓGICA EM INTERFACE COM A
PSICOLOGIA

No contexto de sala de aula é comum encontramos entre os
jovens educandos aqueles que dizem não gostar de estudar. Pela
convivência pode-se perceber que o que estes jovens têm aversão
não é ao estudo, ao conhecimento, mas sim à forma como este é
passado. Como vimos com Skinner (1972) ao dizerem que não
gostam e evitar ter contato é só uma forma de fuga. Neste sentido,
cabe ao educador buscar tornar o aprendizado algo prazeroso, ou
minimamente, aversivo. Neste contexto, o GUIA DO EDUCADOR
SALESIANO (2001, p. 41) trás que o processo educativo deve ser
estruturado e organizado como uma alternativa válida e eficaz de
possibilitar aos adolescentes condições para vivenciar, identificar e
incorporar, através de ações concretas, os valores que lhes
permitirão encontrar-se consigo mesmo e com os outros, na
dimensão da solidariedade e do serviço desinteressado à causa do
bem comum. Além disso, cabeao educador criar oportunidades
educativas para que os jovens possam vivenciar determinadas
situações e empreender eles mesmos a construção de seu ser. Como
colocado no MANUAL DO COLABORADOR SALESIANO (p.
51), “não se trata de fazer para, mas com o jovem, considerando não
só como destinatário, mas companheiro da ação educativa”.

Tomemos, como exemplo, uma turma de alunos. Se
pensarmos pelo viés da Psicologia humanista, a forma como o
conteúdo deveria ser abordado, deveria ser uma construção prévia
entre os educandos e o educador. Para Rogers (1978) crer que o
educando tem potencial é um pressuposto básico para o processo
educativo. Tessaro e Guzzo (2004) 24 apud Hankel; Stahlschmidt
(2009, p.127) “é preciso que os educadores sejam capazes de ensinar
os alunos e transforma-los em cidadãos críticos e criativos”. Deve-se

24 TESSARO, N. S.; GUZZO, R. S. L. Autoavaliação da competência para ensinar:
estudo preliminar de uma escala. Psicologia Escolar e Educacional, v. 8, n. 2, p.
157-165, dez. 2004.
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dar voz ao educando, acreditar em suas potencialidades e buscar
desenvolver seu senso critico.

Com Hankel; Stahlschmidt (2009) entende-se que o aluno,
no período de formação não deve ser apenas um ouvinte das aulas
do educador, pois assim não aprenderá a construir conhecimento,
apenas adquirirá a instrução, tornando-se incapaz de tornar-se um
cidadão pleno.

Uma vez definida a metodologia agora vem o desafio de
tornar as aulas agradáveis e convidativas. Como visto com Rogers
(1978) trazer o conteúdo de forma que tenha sentido é o maior
desafio. Pois, o educando poderá perder o interesse caso não se
identifique com o conteúdo ou não notem que este poderá ser útil.
Para amenizar esta possível conseqüência pode-se utilizar de
exemplos reais para os conteúdos expostos. O exemplo trás a
disciplina para a realidade e o aluno pode ver que o que se aprende
existe na prática e na vida comum. Assim, como Rogers Tardif e
Lessard (2000, p. 31)25 apud Hankel; Stahlschmidt (2009, p. 65)
acreditam que “ensinar é trabalhar com seres humanos, sobre seres
humanos, para seres humanos”.

Outra prática que pode ser usada visando tornar agradável o
ensino é o uso de dinâmicas de grupo. Para Afonso (2006) at al, as
dinâmicas são amplamente usadas pela Psicologia, pois podem
oferecer às pessoas uma resposta às necessidades lúdicas escassas
em diversos ambientes, com o objetivo de integrar o grupo e
possibilitar um retorno dos dados necessários. Geralmente, elas são
criativas e atrativas e podem fomentar nas pessoas um lado
descontraído e critico. As dinâmicas podem ter inúmeras funções:
exemplificar um assunto, quebrar o gelo inicial, desenvolver uma
habilidade, trabalhar uma dificuldade, etc. além de facilitar o
processo de aprendizagem as dinâmicas servem para criar um clima
de descontração e amizade, algo que pode ser bem aproveitado pelo

25 TAR�IF, �. Saberes profissionais dos professores e conhecimentos universitários.
In: Revista Brasileira de Educação, São Paulo, Anped, n. 13, p. 5-24, 2000.
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educador, tanto para a prática pedagógica, quanto para aproximação
com os educandos. Buscar conhecer cada jovem é uma tarefa do
bom educador salesiano. Pois o conhecendo ele pode aplicar a
assistência individualizada citado no GUIA DO EDUCADOR
SALESIANO (2001, p. 117) onde se coloca que esta assistência é
“centrada nas situações particulares dos jovens, especialmente em
suas necessidades. É diferenciada de acordo com a idade e as
características pessoais de cada um. É personalizadora”.

A teoria comportamental proposta por Skinner fala que para
que haja uma melhora na aprendizagem devemos usar o reforço
positivo em vez da punição e do reforço negativo. Na prática isso
pode ser visto com a postura do educador em valorizar os acertos,
mesmo que de forma mínima. Por exemplo, ao mostrar que um
educando errou na grafia de uma frase, não se ater a pontuar a parte
errada, mas valorizar a parte que foi escrita corretamente. O elogio é
um grande reforço positivo, pois incentiva o educando a continuar
no caminho que gerou o mesmo. A punição e o reforço negativo
devem ser evitados, pois podem ter consequências ruins e
desfavoráveis, para o educando, ao longo do processo de
aprendizagem. Trabalhar o ambiente de ensino de forma a torná-lo
mais agradável também é uma proposta dada por Skinner. Assim,
dar aulas em áreas externas pode ser uma boa dica. Dom Bosco já
falava dos benefícios da saída da sala de aula, caracterizando o que
ele chamava de Pedagogia de Pátio.

De acordo com GUIA DO EDUCADOR SALESIANO
(2001) é na vivência do pátio que se conhece o jovem. Outra prática
que pode ajudar muito na criação de um contexto favorável é a
exibição de filmes. O filme enquanto uma ferramenta pedagógica
pode ser visto enquanto um item reforçador. Este pode dar dinâmica
à temática discutida, pode servir de exemplo e ainda servir de base
para discussões. Nesse caso o educador deverá ter o cuidado de
escolher filmes pertinentes à temática e que sejam do agrado dos
educandos, bem como conduzir a discussão posterior de forma a
extrair o máximo da situação de forma positiva.
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O contexto exposto mostra uma situação onde é possível
haver a aprendizagem em um ambiente marcado pelo lazer. Assim
fica válida a concepção de Dumazedier citada por Gomes:

“é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode
entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para
divertir-se, recrear-se e entreter-se ou,ainda, para
desenvolver sua informação ou formação desinteressada,
sua participação social voluntária ou sua livre capacidade
criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações
profissionais, familiares e sociais.”(DUMAZEDIER, 1976,
p.34 apud GOMES, 2008, p.01).

Como apontado por Gomes (2008), essa é uma cocepção
que não abarca todas as possibilidades do tema e sugere uma nova
definição, onde o lazer é concebido como:

“uma dimensão da cultura constituída pela vivência lúdica
de manifestações culturais no tempo/espaço conquistado
pelo sujeito ou grupo social,estabelecendo relações
dialéticas com as necessidades, os deveres e as
obrigações – especialmente com o trabalho produtivo.”
(GOMES, 2008 apud GOMES, 2004,p.125).

É comum os jovens atendidos no CESAM-MG se referirem
ao lazer pela definição de Dumazedier, pois creem que praticar o
lazer é simplesmente fazer aquilo que gosta.

Ao introduzir práticas diversificadas capaz de trazer o
lúdico e propiciando o lazer o educador aumentará
significativamente as probabilidades de adesão dos educandos ao
processo.

Para a Psicologia o educador não é o detentor do saber ou
uma figura quase mítica, este seria apenas um facilitador do
processo de aprendizagem e o educando seria a peça principal deste
processo. Mesmo assim devemos evocar o pressuposto dado pela
Psicanálise, onde o aprendizado depende do desejo de saber do
educando. Fomentar este desejo e a criatividade é papel do educador.
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Outro ponto trazido pela Psicanálise, abordado no capitulo anterior,
diz respeito à transferência. Para Kupfer (1989) aprender supõe a
presença de um educador, o qual será colocado numa determinada
posição, que pode ou não propiciar a aprendizagem. Para Freud o
educador só será ouvido quando estiver revestido por seus
educandos de uma importância especial. Portanto, para Freud, a
importância não está nos conteúdos a serem ministrados pelo
educador, mas sim no campo que se estabelece entre o mesmo e seu
educando, campo este que estabelece as condições para o
aprendizado, sejam quais forem os conteúdos. Assim, para que haja
o aprendizado o educando deve acreditar que o educador detém o
saber, que realmente sabe o que diz. Este, ainda, tentará colocá-lo no
papel de mestre e aqui se vê na pratica o segundo mito. Pois o
educador assume o papel de mestre e toma seu lugar hierárquico no
processo.

Outro recurso, oriundo da Psicologia e que pode ser usado
de forma a agregar valor ao contexto da sala de aula vem do
Psicodrama. Em outras palavras, o educador pode usar de
encenações lúdicas com fins pedagógicos. Esta técnica do
Psicodrama, além de permitir uma abordagem direta de um tema,
onde os educandos se tornam os atores principais, pode ser usada
para tratar de questões de ordem pessoal e conjunta, tais como
liderança, dificuldades em sala de aula, relacionamento, etc. Não se
pode esquecer que o viés pedagógico deve ser mantido, pois o viés
terapêutico só deve ser usado por profissionais da Psicologia e em
contexto terapêutico.

Há varias outras práticas que podem ser aplicadas ao
contexto educativo a fim de facilitar o aprendizado. Porém, é
impossível abordar todas neste trabalho. Gostaria apenas de salientar
que o educador tem a autonomia de criar e usar práticas e técnicas
para o uso em sala de aula. Assim, rodas de discussão, jogos,
seminários, debates, músicas, acesso à internet, etc. podem e devem
ser usados. Caberá ao educador, enquanto um conhecedor de seus
educandos a escolha e a aplicação da melhor técnica para cada
ocasião.
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Acredita-se que, a maior lição que a Psicologia aplicada ao
contexto educacional, nos ensina é que não uma maneira certa de
ensinar. Em uma sala cheia de educandos, cada um tem uma
personalidade, uma dificuldade. O educador deve ter a sensibilidade
para estar com os jovens, buscar compreende-los e conhecê-los, para,
assim, poder ajudá-los em sua caminhada pela formação, não só
educacional, mas de caráter e valores. Acredita-se, como Rogers,
que o objetivo maior do educador é formar pessoas e, numa relação
entre pessoas a confiança é a base de uma boa educação. Como
apontado no manual do colaborador salesiano (p.48) “sem confiança
não há educação e só é possível instaurar a confiança por meio do
afeto”. Buscar estar no lugar do educando, compreendendo-o de
forma empática e sendo um exemplo para este deve ser o maior
desafio do educador. Como colocado no GUIA DO EDUCADOR
SALESIANO (2001, p. 41) o educador, deve viver seus valores com
tanta convicção, com tanta alegria, que os educandos queiram o
mesmo para suas vidas. Devemos crer nos nossos jovens, em suas
potencialidades e que como dito por Morato (2005, p.29) o homem é
o seu próprio arquiteto, dando realidade e significância a sua
liberdade de escolha e autocompreensão, sendo realmente aquilo que
ele faz de si mesmo, ao longo de sua história, ele reflete o
significado das coisas para si e através do que fala dos caminhos que
percorre.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscou-se, nesse artigo, entender o educador, enquanto um
facilitador do processo educacional. Para tal papel pode-se ver que
há muitas possibilidades de atuação no contexto da aprendizagem.
Não basta dar o conteúdo é preciso fazê-lo de forma que seja
apreendida pelo educando.

Aprendeu-se com Winnicott (1987), que o educador precisa
se preocupar em explorar o espaço potencial entre ele e seu aluno,
sendo confiável e fidedigno, podendo instaurar um espaço lúdico,
relaxado, apresentando informações onde o educando esteja pronto
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para recriá-las e se apropriar de conteúdos relevantes de forma
singular e criativa, segundo suas concepções e necessidades.

Ao olharmos para o educando e reconhecermos o que ele é,
o que ele pode e o que ele já construiu é o primeiro passo que a
escola pode realizar no sentido do crescimento e enriquecimento de
cada indivíduo. Neste processo, o educador também precisa ser
reconhecido em suas particularidades e que para respeitar este deve
ser respeitado e ser capaz de olhar para os alunos enquanto sujeitos e
donos de sua própria história.

Devemos nos preocupar com o educando e não com o que
ele não consegue realizar, devemos adaptar o conteúdo, oferecendo
menor quantidade de tarefas, diferenciando o material dos outros,
adequando a ele sem que o exclua do grupo. Ensinar é acima de tudo
aprender com o educando e construir com este.

Por estar inserido num contexto salesiano onde o exemplo
de Dom Bosco, de amor e crença nos jovens é presente e motivador.
Pode-se dizer que é possível unir os saberes da Psicologia com a
pedagogia proposta no sistema preventivo, tanto a nível pedagógico
quanto em nível de conhecimento da pessoa humana.

Por todo o exposto salienta-se que, este trabalho não buscou
criar uma visão de total liberdade, enquanto uma ausência de
condutas e/ou posturas. Como se viu nos mitos da educação há
papéis que devem ser mantidos e é impraticável pensar na
inexistência de regras. Corroborando com tais colocações Tiba
(2002) coloca que não se deve pensar a aplicação das regras como
uma punição, poia estas são necessárias.

As regras, assim como a disciplina, devem melhorar a
convivência e a qualidade de vida de todos. [...] Porém
somente a proibição não educa. Ela precisa ser completada
com uma ação que seja boa para todos ou, no mínimo, não
prejudique ninguém. Assim os filhos não são somente
tolhidos, mas também educados (TIBA, 2002, p. 294).

Acredita-se que, o objetivo de mostrar que uma prática
pedagógica diferenciada é possível. Pode-se aprender que, pensar
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numa maneira diferente de ensinar, vislumbrando práticas que
facilitem a aprendizagem é uma tarefa do bom educador. E este deve
saber que pode contar com inúmeras fontes de saber que podem
atender a esta demanda. A Psicologia é só uma delas. Para que o
aprendizado aconteça de forma satisfatória, devemos assumir uma
postura realista. Reconhecer as limitações existentes, discutir o
assunto levando as angústias e dúvidas para todos, da escola e da
família. Acima de tudo, o educador deve buscar entender que cada
educando aprende de uma forma especial e individual e é papel dele
favorecer o contato com o conhecimento e auxiliá-lo a construir o
seu próprio saber. Ou como dito por Dom Bosco há décadas atrás:
“em todo jovem, mesmo no mais rebelde, existe um ponto acessível
ao bem; o primeiro dever do educador é descobrir este ponto, esta
corda sensível do coração e fazê-la vibrar”.
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O SAGRADO E O PROFANO NO TEATRO DE
ANCHIETA

Christian Mascarenhas26
_______________________________________________

INTRODUÇÃO

O presente artigo se debruça com um olhar panorâmico
sobre a obra literária anchietana, tendo como recorte fundamental
sua produção teatral no litoral do Brasil Colônia do século XVI.
Devido à grande diversidade de sua produção, torna-se impossível
abarcar todos os seus aspectos em um único estudo. Assim, neste
trabalho optou-se por não ingressar nos méritos da análise estilística,
mas apenas histórica e de conteúdo, com o intuito de apresentar uma
contribuição ao estudo literário e sociológico de Anchieta. Não
esgotando o assunto, o texto lança luz sobre aspectos praticamente
ainda não estudados na obra do poeta canarino e abre espaço para
novas discussões a respeito do programa de evangelização
empreendido por Anchieta.

O CONTEXTO DO CANARINO

Para uma melhor compreensão do problema, é necessário
situar, ainda que de maneira breve, o momento cultural e histórico
vivido por Anchieta. Reflexo direto do Renascimento, o humanismo
do século XV elaborou profundas críticas ao teocentrismo ortodoxo
da Igreja Católica frente à efervescência das ciências e das artes,
propondo-lhe soluções de caráter antropocêntrico. Somado a isso,
com a divulgação das 95 teses de Lutero, em 1517, teve início a
Reforma Protestante que criticava vários pontos da doutrina católica
e propunha mudanças radicais no seio da Igreja. Como resposta a

26 E-mail: chistian.1205@hotmail.com
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esse movimento, em 1545 deu-se início ao Concílio de Trento que,
como motor da chamada Contra Reforma (ou Reforma Católica)
pelo qual a Igreja Romana fez uma completa revisão de sua
disciplina e reafirmou pontos dogmáticos de sua doutrina, dentre
outras medidas interessantes, efetuou o reconhecimento de novas
ordens religiosas como a Companhia de Jesus e incentivou a
catequese do Novo Mundo.

É dentro deste conturbado contexto histórico, religioso e
social que nasce em 1534, na Ilha Tenerife do Arquipélago das
Canárias, sob o domínio espanhol, José de Anchieta. Aos quatorze
anos José vai estudar no Colégio Real das Artes, em Coimbra, e em
1551 é recebido como noviço na Companhia de Jesus. Dois anos
mais tarde, atendendo a uma solicitação do Pe. Manuel da Nóbrega,
Anchieta e outros seis colegas são enviados ao Brasil. Já nestas
terras, ele permanece pouco menos de três meses em São Salvador e
parte para São Vicente, onde funda o Colégio de São Paulo no
planalto de Piratininga. Tendo convivido de maneira muito próxima
aos índios durante a maior parte de sua vida, participou de diversas
negociações políticas no litoral do país, foi nomeado Provincial da
Companhia de Jesus no Brasil, escreveu diversos autos, poemas e
cartas, além de uma gramática da língua Tupi. Após viver 63 anos,
faleceu no ano de 1597 em Reritiba (atual cidade de Anchieta, no
Espírito Santo).

O TEATRO-CATEQUESE

Dentre as possíveis influências dramáticas na formação de
Anchieta, uma é consenso entre os estudiosos: a produção de Gil
Vicente. O aspecto por vezes cômico, porém menos satírico, das
personagens nas quais esperaríamos um forte acento dramático
atesta isso. As formas e o conteúdo peninsular, no entanto, foram
remodelados pela mentalidade indígena através da visão
assimiladora de Anchieta e é justamente nisso que reside a sua
originalidade, – conforme explica o Pe. Armando Cardoso
(ANCHIETA, 1984, p. 195) – apesar das influências da metrópole, a
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estrutura de seus autos se inspira em um espetáculo frequente e
normal entre os índios brasileiros: a recepção de uma personagem
ilustre.

Apesar de seu público também ser constituído de diversos
outros grupos como colonos, soldados, marujos e habitantes fixos ou
transitórios das aldeias, seu alvo central sempre foi a comunidade
indígena. Devido a isso, Anchieta dedicava-se de maneira especial à
língua Tupi ao escrever autos destinados à catequese com o intuito
de atingir os índios de modo mais eficaz, o que não o isentou de
atender outros públicos, tendo escrito também vastamente em latim,
português e castelhano. Mais que isso – seguindo o programa jesuíta
de evangelização, que mais tarde se tornará uma das marcas
registradas da Companhia –, além do recurso linguístico, ele
igualmente tirava proveito das inclinações naturais dos silvícolas ao
canto e a dança, incluindo esses elementos em todas as suas
apresentações – seja na sua forma autóctone ou naquela importada
da metrópole.

Todos os povos, em todas as épocas, sempre fizeram a
distinção entre sagrado e profano. “Sagrado”, palavra indo-européia
que significa “separado”, pode ser entendida, no seu sentido mais
primitivo, como uma qualidade que se atribui a potências sobre as
quais o homem não tem domínio e, consequentemente, reconhece
como superiores a si mesmo, participantes de uma dimensão divina,
“separadas” de sua simples realidade “profana” (GALIMBERTI,
2003, p. 12). O termo “profano”, traduzido literalmente por “diante
do templo” ou fora dele, por sua vez, abarca a esfera do secular,
refletindo tudo o que é temporal e comum, categoria por vezes
menosprezada por sua aparência banal.

As duas categorias citadas representam aspectos antagônicos,
independentemente do contexto cultural ao qual pertençam.
Segundo Eliade (2010, p. 20), elas “constituem duas modalidades de
ser no Mundo, duas situações existenciais assumidas pelo homem ao
longo da sua história”. Esta oposição também era presente, é claro,
nas recém-encontradas terras brasis, já que até mesmo os povos
indígenas traziam consigo essas noções – ainda que de um modo
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distinto das ideias européias a respeito das mesmas, eles também
apresentavam essa dualidade presente em sua cultura. Anchieta
soube tirar proveito dessa situação e fez uso dessas categorias na
construção e execução do processo de catequização dos índios. A
empreitada evangelizadora de Anchieta consistiu justamente nisso,
em se utilizar desse substrato comum às duas culturas – a concepção
de sagrado e profano e suas diferentes formas conceituais e
simbólicas – para, a partir dele, adentrar naquele novo universo
cultural e transmitir mais facilmente a mensagem pretendida.

Dessa forma, a apropriação do ideário mitológico-cultural
indígena por parte de Anchieta não se deu apenas pela assimilação
de seu vocabulário e costumes, mas de modo especial pelo uso e
readequação dos seus conceitos. Para tanto, durante a apresentação
dos autos, as figuras mal vistas pelos índios – como seus inimigos –
eram identificadas com o diabo e seus anjos decaídos, e figuras
estimadas – como pajés e caraíbas (espécie de xamã) – eram por sua
vez relacionadas a anjos, santos e padres jesuítas. No “Auto de São
Lourenço”, peça trilíngue de 1583, por exemplo, as personagens dos
demônios que levam nomes de chefes tamoios se identificam de
modo a assustar os índios:

Guaixará:
Sou Guaixará embriagado
sou boicininga, jaguar,
antropófogo, agressor,
andira-guaçu alado,
sou demônio matador.

Aimbirê:
Sou jibóia, sou socó,
o grande Aimbirê tamoio.
Sucuri, gavião malhado,
sou tamanduá desgrenhado,
sou luminoso demônio. (ANCHIETA, 1997, p. 59, 60)
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A associação de conceitos não parou, porém, na superficialidade.
Também as divindades e a hierarquia foram associadas, Tupã
tornou-se o Deus uno cristão,

(...) bispo é Pai-guaçu, quer dizer, pajé maior. Nossa
Senhora às vezes aparece sob o nome de Tupansy, mãe de
Tupã. O reino de Deus é Tupãretama, terra de Tupã. Igreja,
coerentemente é tupãóka, casa de tupã. (...) Demônio é
anhaga, espírito errante e perigoso. Para a figura bíblico-
cristã do anjo, Anchieta cunha o vocábulo karaibebê,
profeta voador (...). (BOSI, 1992, p.65)

Essa nascente representação do sagrado correspondia a uma
nova esfera simbólica que derivava da tradição cristã e da cultura
tupi, um hibridismo que, ainda segundo Bosi, foi possível apenas
pelas singulares condições coloniais.

Para a concretização da conversão, muitas práticas indígenas
teriam que ser combatidas e abandonadas definitivamente. Entre elas
figuravam-se a antropofagia, a feitiçaria, a poligamia, a
comunicação com os espíritos dos mortos e a caiunagem (recorrente
embriaguez pelo cauim, uma bebida forte produzida a partir da
fermentação de tubérculos como a mandioca):

Boa medida é beber
cauim até vomitar.
Isto é jeito de gozar
a vida, e se recomenda
a quem queira aproveitar.
(...)
Andar matando de fúria,
Amancebar-se, comer
um ao outro, e ainda ser
espião, prender Tapuia,
desonesto a honra perder. (ANCHIETA, 1997, p. 48)

Esse cauim é que tolhe
sua graça espiritual.
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Perdidos no bacanal
seus espíritos se encolhem
em nosso laço fatal. (ANCHIETA, 1997, p. 61)

Anchieta deparou-se diante de um grande desafio ao se posicionar
contra as práticas indígenas avessas ao pensamento moralizante
europeu, pois estas eram práticas comuns e consumadas que
marcavam a coesão dos grupos e ainda eram carregadas de um
caráter religioso-sacramental. Ambos os atos podiam ser celebrados
individualmente ou interligados em celebrações que duravam dias.
Com o propósito de combatê-los, Anchieta cunhou o termo
angaipaba (que, em tupi, significaria algo como “coisas da alma
perversa”), por meio do qual introduziu a noção de pecado:

– Neí! Tiasó tanjé
angaipába amo rerú...

– Eia! Vamos depressa
longe os pecados levar...

(AZEVEDO FILHO, 1966, p. 190; grifo meu)



Retextualização: educação, literatura e linguagens / 4º edição. ISBN: 978-85-60212-27-9

111

Além disso, como já dito, Anchieta também se utilizou
largamente do recurso da associação dentro de seus autos,
demonizando os costumes dos índios ao marcá-los como fruto da
inspiração de espíritos malignos que queriam para si a posse das
almas daqueles pobres homens que, enquanto “entorpecidos” em
seus ritos, tornavam-se vulneráveis à coerção perversa dos mesmos.

Através dos autos de catequese que, por sua matéria simples
e dinâmica, eram a maneira mais simples e acessível de atingir o
público e possibilitar-lhe a compreensão de conteúdos por vezes
abstratos, tornava-se possível incutir nos nativos a moral e os
principais dogmas cristãos, exercendo assim indiscutível influência
sobre os seus costumes e tradições.

Tendo como escopo a conversão, o programa artístico-
teatral jesuíta de Anchieta buscava primeiramente captar para si o
espectador, conquistando-lhe a imaginação por onde abria espaço
para a entrada de argumentos intelectuais encobertos que, dessa
forma, eram aceitos com mais facilidade. Ao utilizar-se da
representação sensível (visual e audível) da morte e das penas
perpétuas, despertava-se no público o medo desse castigo e,
consequentemente, o assentimento das verdades de fé. (AZEVEDO
FILHO, 1966, p. 190).

Deve-se, contudo, enxergar esse movimento não com os
olhos do século XXI, mas sob a ótica do século XVI. Anchieta deve
ter sido influenciado, talvez desde a infância, mas principalmente
durante o noviciado, pelos autos de moralidade provenientes do
medievo, que carregam uma estética densa, de caráter moralizante e
pedagógico. Assim, estando consciente da realidade que passou a
cercar Anchieta (uma cultura até então desconhecida e
indiscutivelmente oposta à sua) e da ideologia que marcou sua
formação (correspondente à sua época), torna-se possível ler sua
obra com um olhar menos preconceituoso e intelectualmente mais
honesto.

O maior desejo de Anchieta era, sem dúvidas, converter a
tantos quanto pudesse, a fim de “salvar” o maior número possível de
almas. O apóstolo dos índios não tinha consciência (porque não era
uma preocupação de seu tempo) da irremediável destruição cultural
resultante da imposição dos novos valores civilizatórios da
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Metrópole. Porém, dentre a maioria da época, que incutia seus
valores a ferro e fogo, ele mostrou-se o menos energético em suas
ações e o mais brando na forma de evangelizar, incluindo e
possibilitando manifestações da cultura nativa. Prova disso, é o fato
de ser ele “o único dramaturgo nacional a usar o tupi” (PONTES,
1978, p. 84).

UMA LITERATURA DA CONTRA-REFORMA

As intenções de Anchieta ao escrever seus autos não foram
prioritariamente estéticas, mas antes didáticas, e este objetivo
linguístico que se sobrepõe ao literário é perceptível em sua obra no
consciente sacrifício da literatura, em vista do alcance e
entendimento das peças por seu público (PONTES, 1978, p. 15).

Visto que toda a produção literária de Anchieta,
principalmente aquela voltada para os fins didáticos da catequese, é
permeada por um acento dramático que remonta a tradição e moral
medievais, mas que, concomitantemente, aponta para a estética
barroca, fica evidente a deficiência da delimitação da literatura
anchietana apenas como quinhentista.

Na produção literária de Anchieta pode ser notado certo
medievalismo (nos sentidos técnico27 e estético) expresso em seu
pensamento devocional e didático-moral, fortemente imbuído do
espírito medieval. Além da assimilação de diabos a divindades e
personagens indígenas (como era feito com os pagãos em geral), fica
também explícita em sua obra a oposição entre o espírito antiterreno
da religiosidade medieval e o paganismo antropofágico autóctone
destas terras.

Essa faceta medieval de Anchieta fica bem explícita no
“Auto da Visitação de Santa Isabel”, última peça escrita pelo jesuíta,
em 1595, onde é travado um diálogo catequético entre Santa Isabel e
um romeiro, que lhe questiona, seguindo moldes escolásticos, a

27 A técnica e poética medievais na literatura de Anchieta são temas amplamente
discutidos na tese de Leodegário A. Azevedo Filho (1962) onde ele afirma não
existir influência renascentista, ao menos em sua produção na língua portuguesa.
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respeito do julgamento divino, de Maria e sua virgindade, abordando,
de maneira simples, um conteúdo moral e dogmático católico.

Ao mesmo tempo, temas que serão frequentes e icônicos na
arte e literatura barroca, como a fugacidade do tempo, a efemeridade
da vida terrena e a inanidade das coisas mundanas também estão
presentes, ainda que em germe ou de forma velada, na produção
anchietana com o intuito de motivar a conversão pela ideia da vida
post mortem e a possível condenação eterna após o julgamento
divino.

Ao levar em conta o aspecto cronológico, é possível se
pensar que o Maneirismo seria mais próximo do canarino e da
Contra Reforma que o Barroco, mas ao analisar a questão num
sentido mais amplo percebe-se que apenas o Barroco conseguiu
levar a cabo a proposta da propaganda católica por meio da arte,
alcançando as massas e camadas mais pobres, podendo assim ser
relacionado à Anchieta.

Assim, a literatura de Anchieta apresenta-se como
extremamente original, um legítimo eco da moral medieval e
antecipação da proposta contra-reformista na América ameríndia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tarefa de penetrar no imaginário do índio e transmitir-lhe
a mensagem religiosa católica não foi fácil e Anchieta realizou-a por
meio do teatro e dos recursos nele contidos. A literatura de Anchieta,
porém, não se limitou a isso. Profundamente influenciado pelos
Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola (fundador da
Companhia de Jesus), Anchieta deixa isso transparecer em seus
autos e sermões. Mesmo em suas cartas, diferentes daquelas
eminentemente administrativo-pragmáticas de seus companheiros,
percebe-se aquele “veio místico que toda obra religiosa, em última
análise, deve pressupor” (BOSI, 2003, p. 19).

A partir da análise de seus textos pode-se perceber que o
objetivo de sua oratória não era apenas “converter” os indígenas
e/ou “manter na fé” os colonos - como tantos afirmam e como seria
o mais esperado num movimento contra-reformista. Antes e unido a
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isso, o intuito era “provocar” seu público a um despertar de
consciência, na maioria das vezes, religiosa.

O que Anchieta fazia através de grande parte de seus autos
era provocar o thaumázein (em grego, é a expressão para
perplexidade, assombro ou espanto que conduz à reflexão) no
espectador através de artifícios como a surpresa ou o cômico. Dessa
forma, ele expunha uma dada circunstância ou aspecto da realidade,
antes ignorada ou não percebida, como problemática e que, portanto,
deve ser mais bem pensada e trabalhada. Mais que uma mera
tentativa de conversão, a literatura de Anchieta mostra-se como um
modo próprio de provocação pessoal que incita a uma busca de
sentido.

A literatura anchietana, enquanto obra poética atua como
forma de resgate do verdadeiramente humano (portanto, sagrado) e
consegue transpor barreiras ao transferir o personagem indígena do
campo do profano, dentro do qual tinha sido preconceituosamente
enquadrado pelo homem “civilizado”, para a esfera do sagrado,
daquele que pode fazer parte da comunidade cristã e sentar-se à
mesa. Em Anchieta, o índio perde a aparência necessária de
selvagem malvado por natureza e passa a ser uma criatura como
qualquer outra, capaz de Deus e do bem. Desejado tanto por santos
como por diabos, defendido por anjos, e pela Mãe de Deus o índio
torna-se livre da escravidão mundana e apto a fazer suas próprias
escolhas (ao menos no plano espiritual).
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REPRESENTAÇÕES DAS PINTURAS CORPORAIS DO
POVOWARI DA COMUNIDADE LAJE VELHO: A

MEMÓRIA REMANESCENTE NA ARTE

Daiane Castro Eurico28
Márcia Dias dos Santos29

_______________________________________________

INTRODUÇÃO

A temática desta pesquisa foi direcionada para investigar as
pinturas corporais remanescentes do povo Wari na comunidade
indígena Laje Velho.Essa comunidade é constituída por sessenta e
seis (66) famílias do povo Wari ou Pacaás Novas que se divide nos
subgrupos: Oro Waram, Oro Nao´, Oro Mon´, Oro Eo´, Oro Waram
Xijein, os quais, são pertencentes da mesma família linguística
denominada Txapacura/Chapacura.

As problemáticas levantadas e que direcionaram nossas
investigações foram pautadas em alguns questionamentos, a saber:
O que o grafismo representa para os povos tracionais? Quais são as
pinturas corporais remanescentes na comunidade Laje Velho? O que
o grafismo representa para a comunidade pesquisada? Há práticas
conscientes na comunidade que contribuam para manter a tradição
ou resgate do grafismo? As escolas da comunidade realizam
atividades que contemplem o estudo do grafismo considerando-o
como arte que estabelece uma relação de identidade e memória dos
povos indígenas?

As discussões foram fundamentadas pelos seguintes autores:
HALBWACHS (2003) que discute sobre História Oral e dos
processos de rememoração; BOSI (1999) que retrata um estudo
sobre a memória, partindo de lembranças dos indivíduos mais
velhos. Para compreender sobre estética da arte corporal indígena,

28 E-mail: daiane.c.e@hotmail.com
29 E-mail: marcia.santos@unir.br
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teremos como aporte teórico: VIDAL (1992) que nos apresenta
várias manifestações artísticas dos povos indígenas do Brasil;
GREIMAS & COURTÉS (2008) que nos proporcionam uma
perspectiva etnossemiótica para a compreensão do grafismo e
LAGROU (2009) que nos apresenta um estudo etnográfico da arte e
pensamento dos povos Kaxinauá.

Para desenvolver esta proposta utilizou-se como
metodologia a pesquisa de cunho bibliográfico e de campo, sendo
esta com abordagem descritivo-exploratória, desenvolvida no
período de agosto a novembro de 2017. A coleta de dados foi feita
através de entrevistas com os professores de disciplinas de Cultura
do Povo, Língua Materna e com integrantes da comunidade,
considerando alguns fatores, tais como: a idade, sexo, tempo na
comunidade.

Desse modo, a relevância deste tema é de suma importância,
pois ao investigar o significado e as reminiscências da pintura
corporal do povo Wari, contribui-se para que os povos indígenas
tenham sua cultura resgatada, valorizada e também considerando
que a estética corporal do grafismo é simbólica e nos permite
conceituar o corpo como suporte, linguagem e discurso e a imagem
como conteúdo carregado de significações, esta pesquisa possibilita
conceber a relação da identidade e da memória dos povos
tradicionais.

AS PINTURAS CORPORAIS DOS POVOS INDÍGENAS

As pinturas corporais são marcas de identidades étnicas que
cada comunidade indígena adquire como forma de comunicação
não-verbal, carregada de significações, nas quais, através de seus
traços e cores podem expressar a força, autenticidade, estado civil,
idade, sexo, função social, religião, mitologia etc. Atua como um
poderoso sistema de comunicação a respeito da sua história e cultura.
Vidal (1992, p. 17)

A obra de arte faz parte da história e das experiências
atuais de uma sociedade: sua especificidade, autonomia e
seu valor estético não se separam absolutamente das outras
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manifestações materiais e intelectuais da vida humana.
(VIDAL, 1992, p. 17)

Isso significa dizer que arte está interligada as demais
manifestações culturais dos povos indígenas, que a vida e cultura
indígena não devem ser analisadas em seu mero aspecto exterior,
mas sim, além das aparências e visões pré-estabelecidas pela
sociedade ocidental, pois existem diversas formas de analisar uma
vida em sociedade fora do conceito humanístico.

Bauman (2005, p. 40) afirma que

É improvável que qualquer modelo com base num único
fator seja capaz de dar conta da complexidade do ´´mundo
em que se vive´´ e abranger a totalidade da experiência
humana (BAUMAN, 2005, p. 40).

Não nos cabe afirmar que, a arte indígena é apenas uma
mostra cultural desse povo, e que a arte ocidental é ´´melhor´´ que a
arte ´´primitiva´´, visto que, vivemos em mundo intricado de saberes
culturais e que não se pode medir esses saberes com base apenas em
uma concepção elitista sobre a arte do mundo contemporâneo.

Os motivos gráficos surpreendem pela sua diversidade,
todavia, o contato contínuo com o homem ocidental fez com que,
algumas etnias deixassem de praticar sua cultura, como exemplo, a
etnia Kanoé (BACELAR; KANOÉ, 2014 p. 26), pelo fato, de terem
sido deslocados e não viverem mais nas próprias aldeias, foram
gradativamente abandonando a prática do grafismo corporal. Vidal
(1992, p.13) aponta o julgamento do homem ocidental como

[...] se pertencesse à ordem estática de um Éden perdido.
Dessa forma, deixa de captar, usufruir e incluir no
contexto das artes contemporâneas, em pé de igualdade,
manifestações estéticas de grande beleza e profundo
significado humano. (VIDAL, 1992, p. 13)

Apesar da grande diversidade das manifestações indígenas
as pinturas corporais não foram criadas para serem contempladas.
Pois revestem-se de elementos fundamentais para a construção de
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conhecimento e funções sociais de cada comunidade. É sabido que,
em muitas comunidades indígenas inexistem a diferença entre arte
no objeto ou artefato para serem contemplados e outros para serem
utilizados.

Lagrou (2009, p. 15) afirma que há três diferenças entre arte
´´acadêmica´´ e arte ´´primitiva´´. Entre elas temos:

[...]. A primeira diferença diz respeito à individualização
da arte ocidental, especialmente no que se refere à sua
clientela, o que provoca uma ruptura entre o indivíduo e a
sociedade em nossa cultura – um problema inexistente
para o pensamento indígena sobre sociabilidade. A
segunda se refere ao fato de a arte ocidental ser
representativa e possessiva, enquanto a arte ´´primitiva´´
somente pretenderia significar. A terceira reside na
tendência da arte ocidental de se fechar sobre si mesma [...]
(LAGROU, 2009, p. 15)

Neste caso, pode-se afirmar que, o grafismo corporal é
expresso como uma confirmação social que transmite mensagens
visuais através de seus códigos e que jamais a arte diferencia-se do
pensamento coletivo de cada comunidade indígena. O que se pode
verificar em contraponto da arte ocidental, em que o artista vê a
coletividade como forma de opressão e desta maneira, passa a
projetar sua criatividade para fora da sociedade. Para Velthen (2010,
p. 21)

[...] essa ´´estranheza´´ se deve ao fato de as produções
indígenas serem concebidas e executadas em contextos
que não compartilham das premissas ocidentais acerca da
definição de ´´arte´´ e de sua finalidade, que estaria em si
mesma, [...] (VELTHEN, 2010, p. 21)

Com isso, verificamos que o objetivo da arte indígena é
exprimir ideias dos artistas de forma estética que de modo magnífico
constrói pelo gosto e pela forma a composição do conteúdo
semântico transpassado verbalmente em expressão estética indígena
de signos.
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Santaella (1994, p. 154) apresenta-nos o conceito de Pierce
sobre os signos:

Sob o termo signo qualquer pintura, diagrama, grito
natural, dedo apontando, piscadela, mancha em nosso
lenço, memória, sonho, imaginação, conceito, indicação,
ocorrência, sintoma, letra, numeral, palavra, sentença,
capítulo, livro, biblioteca e, em resumo, qualquer coisa que
seja, esteja ela no universo físico ou no mundo do
pensamento, que corporifique uma ideia de qualquer
espécie (e incluir propósitos e sentimentos), quer esteja
conectada a algum objeto existente, quer se refira a
eventos futuros através de uma regra geral – leva alguma
outra coisa, seu signo interpretante, a ser determinado por
uma relação correspondente com a mesma ideia, coisa
existente ou lei. (SANTAELLA, 1984, p 154)

O conceito que Pierce propõe sobre os signos é de que não
existe lugar no mundo que não utiliza os signos como forma de
linguagem. Dessa forma as pinturas corporais funcionam como um
signo que traduz ativamente a linguagem cultural da comunidade
indígena Laje Velho. Além disso podemos verificar também em
Cunha (2009, p. 64) onde este afirma que [...] o símbolo é visto
como um conjunto no qual está contida a linguagem verbal e, por
conseguinte, passível de conter outros signos sem que estes se
anulem no verbal.

Para a comunidade, a origem de cada motivo30 está ligada na
tradição oral, nas narrativas míticas e cosmologia, que se constituem
na fala dos sabedores indígenas que estão a mais tempo na
comunidade. Os grafismos empregados pelo povo Wari e seus
demais subgrupos são identificados na sua maioria, relacionados aos
animais que indicam braveza, valentia, força, coragem, astúcia,
como exemplo: kopakao´ (quer dizer onça), por outro lado também
adquirem características de animais que possuem delicadeza,
agilidade, leveza etc., como exemplo: Piniwin (piaba).

30 A palavra motivo será utilizada como termo que identificará os desenhos nas
pinturas corporais por se tornar mais adequado para se fazer referência ao
grafismo corporal.
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Neste sentido, o objetivo da arte indígena é disseminar o
conhecimento das pinturas corporais em uma linguagem não-verbal.
Os motivos elaborados por esse povo, não existem apenas na
memória e na consciência de seu criador, mas na de todos que
compartilham de um modelo cultural comum. Halbwachs (1990,
p.45) afirma que

No primeiro plano da memória de um grupo se destacam
as lembranças dos acontecimentos e das experiências que
concernem ao maior número de seus membros e que
resultam quer da sua própria vida, quer de suas relações
como os grupos mais próximos, mais frequentemente em
contato com ele. (HALBWCHS, 1990, p. 45)

Os elementos estéticos funcionam como uma lógica que é
compreendida pelo artista e grupo social ao qual pertence,
acarretando um desenvolvimento de um ´´estilo próprio´´ peculiar a
cada povo indígena Velthem e Linke (2010 p. 24). Os motivos
produzidos por cada comunidade indígena estão vinculados nas
ilustrações dos mesmos com a essência do seu ser.

Cada homem e cada mulher indígena tem seu modo de se
expressar através do grafismo, uns a utilizam para transmitir beleza
outros a utilizam para transmitir o aspecto de força, poder etc. De
modo geral, cada grafismo pode ser definido com precisão sendo
assim, raramente confundido com outro, mesmo porque suas formas
e nomes são variadas, uma característica que o próprio nome
grafismo traz consigo. Essa identificação acontece porque a pintura
corporal pode ser vista e reconhecida pelos membros dessa
comunidade. Segundo Velhem e Linke (2010, p. 32) A principal
característica de um grafismo é a de permitir reconhecer, [...], aquilo
que é representado, algo como se fosse um retrato uma fotografia.
[...].

A COMUNIDADE LAJE VELHO

A comunidade pesquisada situa-se na Terra Indígena e está
localizada na quinta (5°) linha do ramal do Bom Sossego no
Município de Guajará-Mirim, em uma área de quarenta e seis mil e
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duzentos e quarenta (46.240) hectares. Constituída por sessenta e
seis (66) famílias do povo Wari ou Pacaás Novas que se divide nos
subgrupos: Oro Waram, Oro Nao´, Oro Mon´, Oro Eo´, Oro Waram
Xijein, os quais, são pertencentes da mesma família linguística
denominada Txapacura/Chapacura.

A história narrada pelos informantes sobre criação da
comunidade é que, o povo Wari reside na comunidade desde a
década de 70, alojando-se ali para morarem e cultivarem a terra em
virtude de seu próprio consumo.

Por volta da década de 90 o povo Wari sofreu muitas
epidemias que foram trazidas através do contato com o ´homem
branco´ chamadas de doenças, tais como como: malária, dengue,
diarreia etc., fato este, que dizimou muitos indígenas no início do
século XVII e que também ocasionou a retirada deste povo de uma
comunidade para outra, formando a comunidade denominada Laje
Novo.

Depois de quinze anos decorridos, passado todas as
possibilidades de uma nova epidemia, algumas famílias deslocaram-
se de volta para a comunidade Laje Velho, com o intuito de
recuperar suas terras. A partir daí, acarretou-se novamente a
redistribuição dos subgrupos indígenas para as demais comunidades
indígenas como: Ribeirão, Laje Novo, Sagarana etc.

. Em relação à economia da comunidade, o principal meio
de sobrevivência é a Agricultura, a saber: banana, macaxeira, milho
etc. A comunidade pouco comercializa seus produtos, visto que não
possui meios de transporte que possam levar produtos para
comercializar, e quando os têm é cobrado um preço abusivo de frete
para o transporte do mesmo31.

O GRAFISMO COMO ARTE DE RE-EXISTÊNCIA:
PRÁTICAS DAS PINTURAS CORPORAIS
REMANESCENTES NA COMUNIDADE LAJE VELHO

31 As informações citadas foram obtidas através dos informantes que residem na
comunidade.
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Os grafismos são formas de expressão artísticas que está
relacionada com a tradição oral. Sendo assim, transmitida aos
demais membros da comunidade desde o nascimento pelos
sabedores indígenas mais velhos. Os motivos gráficos de cada
comunidade surpreendem pela sua diversidade.

As informações apresentadas foram cedidas pelos
protagonistas que vivem no contexto desta arte indígena amazônica.
De acordo com Sarrafi (2013) em seu artigo intitulado
CURIOSIDADES: GRAFISMOS EM VARINHAS: memórias e
estéticas afro-indígenas em margens amazônicas “[...] a informação
a partir da fala dos protagonistas dessa arte amazônica é de
fundamental valor, pois, revitaliza a tradição oral. O autor ainda cita
Alberti (2005) para corroborar esta abordagem afirmando que, a
pesquisa oral permite o conhecimento de “experiências e modos de
vida de diferentes grupos sociais” (ALBERTI, 2005, p. 166 apud
SARRAFI, 2013, p.10).

Ainda em ALBERTI citado por Sarrafi, encontra-se uma
afirmação sobre a continuidade da história de um povo que se
mantém na memória e é transmitida pela história:

Além de possibilitar o acesso ao que denomina histórias
dentro da história, a memória desses relatos, segundo a
autora, é essencial a um grupo porque está atrelada à
construção de sua identidade. Ela [a memória] é “resultado
de um trabalho de organização e de seleção do que é
importante para o sentimento de unidade, de continuidade
e de coerência – isto é, de identidade. E porque a memória
é mutante, é possível falar de uma história das memórias
de pessoas ou grupos, passível. (ALBERTI, 2005 apud
SARRAFI, 2013, p. 10)

Para a coleta de dados buscou-se investigar, junto aos
informantes, mais idosos da comunidade, mas não se obteve êxito,
pois os mesmos estavam fora da comunidade, em busca de extração
de castanha, durante o tempo em que foi destinado à pesquisa de
campo. Os informantes, relacionados abaixo, são moradores da
comunidade:
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Informante – 1: Professor, casado, tinta e sete (37) anos,
pertencente à etnia Oro Waram Xijein, morador na comunidade
desde o nascimento.

Informante – 2: Mulher, casada, trinta e cinco (35) anos,
pertencente à etnia Oro Waram Xijein, moradora na comunidade
desde o nascimento.

Nas pinturas corporais, os indígenas dessa comunidade
utilizam duas cores para a pintura corporal: o preto e o vermelho.
Para a produção da cor preta utiliza-se o fruto verde de Jenipapo ou
carvão vegetal e para a cor vermelha utiliza-se o Urucum. Segundo
Vidal (1992, p 217):

O Jenipapo que é um fruto de pigmentação preta. Quando
a fruta ainda está verde é preciso amassá-lo com um pau
roliço e, depois de cortar as pontas, colocá-la na cinza de
uma fogueira para que assim termine de amadurecer. Em
seguida é ralada usando-se um ralador de ferro batido que
é o mesmo utilizado para ralar a mandioca. Mistura-se
então o suco da fruta com um pouco de água, que com
chumaços de algodão, é colocado em uma pequena cuia. A
aplicação é feita com um pincel feita da lasca de folha de
palmeira seca, sobre a qual está enrolado um fio de
algodão para que não machuque a pele. A pintura com o
urucum é obtida das sementes espremidas do fruto de
urucum, um fruto de pigmentação vermelha, os quais são
extraídos pelos próprios indígenas. Muitas vezes as
sementes são amassadas na mão e esfregadas diretamente
no corpo. (VIDAL, 1992, p, 217)

Já a pintura feita com o carvão vegetal é feita diretamente
ao corpo sem a necessidade de preparação. Ela é mais utilizada no
dia a dia pelo fato de ser a mais prática sem a necessidade de
preparação para a pintura na comunidade.

A cor preta é sempre utilizada para fazer referência à
elementos da natureza. Um recurso para a reafirmação constante de
uma ideia ou ideal. Cada cor ou sustância utilizada (jenipapo,
urucum, carvão), possui em dado contexto e momento, um
significado particular.
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Nas representações dos motivos temos uma grande
variedade de referenciais, por meio de desenhos que se relacionam
com a natureza como: peixes, antas, onças, plantas, e principalmente
os desenhos de cobras. Lagrou (2009, p.77) afirma que

No universo ameríndio ressalta a onipresença da figura
anaconda ou jiboia primordial ou sobrenatural como
dono/a original de todos os motivos decorativos usados na
pintura corporal, na pintura das panelas, nos trançados dos
cestos e na tecelagem de tecidos. Os diferentes mitos de
origem do desenho relatam de modo diferente as
estratégias de obtenção desta riqueza usadas pelos
primeiros humanos. O fato de existir, em todas estas
culturas, uma associação entre o desenho e a sucuri,
mostra que se trata de algo mais do que uma simbologia
idiossincrática de uma cultura particular, trata-se de um
dado transcultural amazônico, um símbolo-chave da região.
(LAGROU, 2010 p. 77)

Isso significa dizer que os desenhos de cobras em várias
etnias não são predominantes apenas de uma cultura e representa
bem mais do que a força e perigo que esse animal expressa, mas sim,
com o espaço geográfico em que ele está inserido.

Os conjuntos de motivos que representam a arte do grafismo
corporal do povo Wari na comunidade Laje Velho, indicam que a
pintura corporal é um elemento formalizado de mediação e
interpretação entre domínios diferentes como: pessoas e animais,
pessoas e objetos. Os motivos são sempre desenhos geométricos em
linha retas ou quebradas, formando triângulos ou círculos.

Dessa forma, na comunidade, a prática da elaboração da
pintura corporal não é exclusiva de determinado gênero, mas
exclusiva de pessoas que carregam em si uma qualidade de pintura
bem elaborada.

Nos dias comuns as pinturas corporais podem ser bastantes
simples, porém, nas festas Tradicionais que são realizadas na
comunidade exigem pinturas bem elaboradas que as do dia a dia.
São elas: Festa da Chicha, da Caça, Pesca e quando há visitas nas
comunidades vizinhas entre subgrupos distintos. Quando não há
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festa ou um dia importante na comunidade, os indígenas utilizam o
carvão para pintarem seus corpos como uma forma de preparação e
proteção na hora da pesca ou caça.

As pinturas diferem de homem, mulher, jovens e crianças.
Mas também existem motivos neutros nos quais podem ser feitos em
todos os membros da comunidade. As crianças pequenas de ambos
os sexos recebem a mesma pintura corporal. O bebê ao nascer,
depois do primeiro banho, suas mãos e seus pés são pintados com a
tinta de jenipapo. Pintar o bebê é uma manifestação de crença que
afasta todo tipo de doença e espírito maligno que possa se revelar no
corpo humano. As mulheres em período de puerpério também são
afastadas do convívio social como forma de proteção ao bebê. As
moças virgens também são preparadas nas festas tradicionais, aa
mães das moças pintam as testas destas com apenas um traço com a
tinta de urucum.

Divergente de outras etnias, as pinturas corporais do povo
Wari na comunidade Laje Velho não utilizam os rituais xamanístico
para a elaboração de seus motivos e pinturas corporais. Os Rituais
xamanísticos ainda são realizados por alguns povos. De acordo com
Vidal (1992, p. 68), os Sionas utilizam-se de uma erva chamada
´yajé´ por meio de infusão, que permite ao xamã (espírito) conhecer
outros espíritos para realizar a mediação entre seres comuns com
seres sobrenaturais. Negociando com os espíritos o bem-estar da
comunidade e sua vida cotidiana. Pedindo-lhe ajuda na caça, no
tempo e nas curas de doenças que venham aparecer na comunidade.

Ocorrem semelhanças de aspectos e de origem com
determinadas etnias, como exemplo, os motivos do povo Kanoé que
também apresentam em suas formas gráficas motivos de onça, cobra,
lagarta.
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Figura 1. Grafismo Oky – é uma pintura eita na boca. Que tem o
significado de ‘cobra jiboia’.

Fonte: Bacelar, 2014

Figura 2. Motivo: Menein ka paya wa – é uma pintura feita na boca.
Que tem o significado de ‘cobra grande’.

Fonte: Leite; Gomide; Nunes, 2015

Percebe-se em comparação da figura 1 e figura 2 que as
formas gráficas e o local que recebe os desenhos são semelhantes,
mas cada uma com significados distintos. Além disso, cada um
desses povos identifica e nomeia seus desenhos de forma diferente
dando-lhes significações peculiares que lhes são próprias de sua
cultura. Para Velthen e Link (2010, p. 30) ´´Isso ocorre porque os
grafismos podem ser definidos com exatidão e, assim é raramente
confundido com outro, visto que suas formas e nomes dos desenhos
são diversos´´.

Devido à dificuldade em obter as imagens das pinturas
corporais remanescentes da comunidade, utilizar-se-á um livro
disponibilizado pelo informante I, que foi elaborado por indígenas
que participavam do ´´PROJETO EDUCAÇÃO
SOCIOAMBIENTAL VOLTADO A GESTÃO DAS TERRAS
INDÍGENAS DE RONDÔNIA´´ na Universidade Federal de
Rondônia, campus de Ji-Paraná.
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O livro cujo título é ´´ Experiências de Ensino e Pesquisa
em Ciências, Meio Ambiente e Etnomatemática na Licenciatura
Intercultural´´ retrata algumas pinturas corporais do povo Oro
Waram Xijein que também é utilizada na comunidade Laje
Velho.Os motivos a seguir, são imagens das pinturas corporais
remanescentes do povo Wari utilizados na comunidade Laje Velho e
foram retiradas do livro supracitado.

Figura 3.Menein ka Paya Wa – (cobra grande)

Fonte: Leite; Gomide; Nunes, p. 24, 2015

Esse motivo pode ser utilizado por ambos os sexos, adultos.
Tem o significado de ´´cobra grande´´ e representa para a
comunidade a força vital que o homem e a mulher possuem. É
aplicada nas mulheres na maçã do rosto e nos homens pinta-se os
braços e as pernas. Utilizada somente nas festas tradicionais da
comunidade. Sendo elas: Festa da Caça e Pesca.

Figura 4-Mamram (Piabinha)

Fonte: Leite; Gomide; Nunes, p. 25, 2015
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Esse motivo, pode ser pintado em qualquer parte do corpo,
não existe distinção de sexo para a pintura corporal desse motivo.
Representa e também é utilizada em festas tradicionais em visitas à
outras comunidades.

Figura 5. Kawinakakam – (cipó fino)

Fonte: Leite; Gomide; Nunes, p. 25, 2015

Motivo utilizado somente nas mulheres. Somente ombros e
penas podem ser pintados. Representa a força feminina. Utiliza-se
com mais frequência nas festas tradicionais de Caça e Pesca.

Figura 6. Xik pan – (moça virgem)

Fonte: Leite; Gomide; Nunes, p. 25, 2015

É um motivo pintado somente na testa das moças virgens da
comunidade. Tem a pigmentação vermelha, feita com a tinta
extraída do urucum. Também é utilizada nas festas tradicionais
como: Festa da Chicha e visitas a outras comunidades.
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Figura 7. Krio – (piaba)

Fonte: Leite; Gomide; Nunes, p. 25, 2015

Motivo de pigmentação preta, tem o significado de agilidade,
pode ser utilizado nos adultos de ambos os sexos em qualquer parte
do corpo e nas crianças apenas no braço e perna. É utilizado nas
festas tradicionais da Chicha, Pesca e Caça.

Figura 8. Kopakao´- (onça)

Fonte: Leite; Gomide; Nunes, p. 26, 2015

É um motivo que somente é aplicado nos homens, tem a
pigmentação preta, pode ser pintado em todo o corpo, representa
força, coragem etc., é utilizado em festas tradicionais em visitas a
outras comunidades e em preparações para caça ou pesca.
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Figura 9. Piniwin – (lagarta)

Fonte: Leite; Gomide; Nunes, p. 26, 2015

Motivo de pigmentação preta, utilizado somente nas
mulheres adultas e nas crianças, pode ser aplicada nos braços,
pernas e barriga. Representa a beleza e periculosidade feminina. É
utilizada nas festas tradicionais como: caça e pesca.

O GRAFISMO COMO ARTE NA ESCOLA WEN KAMUM
OROWARAM.

Ao pesquisar o grafismo corporal remanescente na
comunidade Laje Velho
buscou-se também compreender como a escola concebe o conceito
desta arte e a coloca como conhecimento a ser estudado, pois
entende-se que o estudo do grafismo corporal nas escolas indígenas
como componente curricular acarreta na possibilidade de ofertar aos
alunos a sistematização de um conhecimento que para muitos é um
conhecimento “menor”.

Essa garantia de ter assegurado um ensino diferenciado que
contemple os estudos da língua e cultura indígena é uma conquista
consolidada na Constituição Federal de 1988, que em seu Art. 210
preconiza que

1. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino
fundamental, de maneira a assegurar formação básica
comum e respeito aos valores culturais e artísticos,
nacionais e regionais.
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2. O ensino fundamental regular será ministrado em língua
portuguesa assegurada às comunidades indígenas também
a utilização de suas línguas maternas e processos próprios
de aprendizagem. (BRASIL, 1988)

Posterior ao período de pós-constituição e com as
reformulações e a mudança de responsabilidade da educação escolar
indígena da FUNAI para o Ministério da Educação e do Desporto
através do Decreto 29/91, houve a possibilidade de a escola indígena
deixar de ser integracionista preconizada pelo Estatuto do índio (Lei
6.001/73) para assumir um caráter multiculturalista reconhecendo a
diversidade sócio-cultural e linguística dos povos tradicionais. Outra
conquista a ser destacada é o decreto e da Portaria Ministerial
559/91, pois instituiu, no MEC, a Coordenação Geral de Apoio às
Escolas Indígenas e o Comitê de Educação Escolar Indígena,
assessor dessa instância, inter-institucional e com representação dos
professores índios

As conquistas advindas com a Diretrizes Curriculares para
as escolas indígenas, a LDBEN/9394/69 promoveram as
reformulações dos moldes da escola indígena. O Referencial
Curricular Nacional para as Escolas indígenas garante a inclusão dos
conhecimentos dos povos indígenas como conteúdo a serem
estudados:

As questões gerais vividas pelos povos indígenas e suas
comunidades podem tornar-se conteúdos escolares a
perpassar todas as atividades escolares [...] Assim, abre-se
a possibilidade de vivência da pluralidade cultural sob o
ponto de vista da aceitação; o reconhecimento não
discriminatório das diferenças de etnia; a percepção do
preconceito de classes sociais e da discriminação por
gênero; a relação com o meio ambiente; a luta pelos
direitos dos povos indígenas e de outros povos do mundo
(BRASIL, 1998, p. 64).

Esses direitos estão também assegurados no Parecer
44/1999 o qual garante a representação de um ensino que considere
as identidades indígenas
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Os Saberes e procedimentos das sociedades indígenas
podem constituir a parte diversificada do currículo: língua
materna, crenças, memórias históricas, identidade étnica,
organizações sociais do trabalho, relações humanas e
manifestações artísticas. (PARECER 44/1999)

De acordo com informações (SEDUC/CRE/GM) a Escola
Indígena Estadual Wem Kamum Oro Waram, foi criada pelo decreto
n°15564 de 07 de dezembro de 2010. Seu patrono era da tribo
Pacaás Novos, a data aproximada de seu nascimento é 22 de maio de
1910, filho de Paton Oro Waram e de Ariram Oro Waram. Wem
Kamum foi um índio pajé da tribo Oro Waram. Ele era muito
respeitado pelos atos de pajelância. Seus filhos, netos e bisnetos
residem na comunidade indígena Laje Novo localizada no ramal do
Bom Sossego. Faleceu em boa velhice, pois não possuía nenhum
dente e nem enxergava. Em março de 1985, faleceu e foi sepultado
no Igarapé Laje. Esse é o motivo que levou a comunidade Laje
Velho a homenagear lhe como patrono da instituição escolar da
comunidade.

A iniciativa da instalação de uma escola na comunidade
surgiu quando as crianças residentes completaram idade escolar e
não existia um local para atendê-las. Foi a partir daí, que os
indígenas que lideravam a comunidade entraram em contato com
algumas pessoas influentes e amigas da comunidade indígena
entraram com o pedido ao poder Público para então iniciar a
possível criação de uma escola na comunidade indígena.

Hoje, a instituição possui uma clientela de aproximadamente
130 alunos na Educação Básica, atendidos desde o 1° ano ao 9° ano
do ensino fundamental I. Seu quadro de formação docente, consta de
07 professores indígenas com carga horária de 40 horas. A escola
também é assistida pela Secretaria de Estado da Educação,
Coordenadoria Regional da Educação de Guajará-Mirim
(SEDUC/CRE/GM).

De acordo com o informante I, a escola privilegia o estudo
do grafismo como arte. Este que é professor das disciplinas Língua
materna e Cultura do povo, diz que sabedores indígenas da



Retextualização: educação, literatura e linguagens / 4º edição. ISBN: 978-85-60212-27-9

135

comunidade participam de projetos na escola, nos quais são
convidados para falar das pinturas corporais, suas significações e
quão importantes estas são para os povos indígenas. Uma vez que,
na comunidade as crianças são ensinadas e conduzidas pelos
membros mais velhos e que estes são respeitados em sua hierarquia
como forma de valorização da sabedoria e experiências e principal
portador da preservação da cultura do povo.

Expomos aqui, o papel da escola como o principal espaço de
construção de valores e manutenção da cultura desse povo. Essa
escola, baseada na oralidade e na prática, é o lugar responsável por
compartilhar o conhecimento e cultura para os indígenas mais
jovens da comunidade, desde o momento em que os mesmos
adentrem a vida escolar. Já que, os moradores anciões juntamente
com os professores da comunidade, estão cientes de que, as novas
gerações estão abandonando paulatinamente, as tradições ancestrais,
cabendo à escola o papel de discutir e registrar sua história e cultura,
de forma a situá-las no tempo e espaço, associando-as a sua origem
e evolução.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A relevância deste tema se dá a partir da contribuição nos
registros que fazem parte dos saberes e da memória da comunidade
Laje Velho e por constituir um campo vasto e carente de estudos que
permitem diversos tipos de aplicações no âmbito educacional. De
modo que em detrimento de tais saberes, existem as representações
visuais que guardam informações e conhecimentos sobre essa
comunidade, passado ao longo dos séculos pelos sabedores indígena.
Já que se refere a uma verdadeira representação da linguagem visual,
que nos permite a compreensão da visão de mundo que esse povo
tem.

A apresentação da amostra de dados sobre a pintura corporal
do povo Wari, indica uma variedade e riqueza da cultura indígena,
corroborando para a necessidade de um olhar mais consciente para
que, a sociedade entenda que cada povo e tradição desenvolve seus
saberes-fazeres acerca do mundo, da natureza e de sua relação com
tudo isso. A diversidade da cultura ameríndia são aspectos
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interessantes a serem debatidos, dado que o ambiente social destes
povos não se limite apenas ao convívio humano, mas expande-se aos
animais, plantas etc.

Sendo assim, este artigo contribui para o enriquecimento da
memória e cultura desse povo, através da explicitação de como se dá
o processo de reconstrução da memória remanescente na arte através
do grafismo corporal. Assim conclui-se que o grafismo
remanescente na comunidade Laje Velho é uma forma de resistência
da cultura dos povos indígenas desta comunidade. Sua prática e
significação contribuirão para que os valores estéticos e culturais
destes povos sejam uma forma de garantir o direito de memória e
assim reexistir ao apagamento da arte indígena.
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O ADULTÉRIO E AS CRÍTICAS SOCIAIS EM
GUSTAVE FLAUBERT E MACHADO DE ASSIS

Denise Aparecida Ferreira Vidal Hammes32
_______________________________________________

INTRODUÇÃO: A QUESTÃO DO AMOR E DA TRAIÇÃO
NA ORDEM SOCIAL

“Traição”, “infidelidade” e “adultério” – quais as
definições? A princípio parecem termos que significam a mesma
coisa, porém não são considerados sinônimos entre si. De acordo
com o Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa (2001)
uma das definições dadas para “traição33” é, por analogia,
“infidelidade no amor”. Já a palavra “infidelidade”, está definida
mais precisamente como “falta de respeito, de fidelidade àquilo com
que se deveria estar comprometido”. E também como sendo uma
“manutenção de ligações amorosas com outra pessoa diferente
daquela com quem se está comprometido”. Por fim, “adultério”, é
definido como sendo “violação, transgressão da regra de fidelidade
conjugal imposta aos cônjuges pelo contrato matrimonial, cujo
princípio consiste em não se manter relações carnais com outrem
fora do casamento. Ao mesmo tempo é tido como “infidelidade
estabelecida por relação carnal com outro parceiro que não o
habitual”. O adultério se concretiza entre as personagens e retrata
uma análise psicológica, fazendo uma crítica à sociedade da época a
partir do comportamento das mesmas. Madame Bovary, romance
realista francês, de Gustave Flaubert, está dividido em três partes,
uma para cada amante de Emma. A história é narrada na França, no
início do século XIX, no ano de 1857.

O discurso de gênero foi determinante para a formulação
do espaço social por excelência destinado à mulher: o ambiente
doméstico, já que a vida da mulher realizava-se em toda a sua

32 E-mail: denisevidaltga@hotmail.com
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plenitude quando dotada de “valores”. A fidelidade ainda é
pressuposta de respeito e consideração ao outro. Os
relacionamentos considerados aberrativos contrariam o modelo de
crença defendido pelo Estado e pelo inconsciente coletivo,
principalmente em se tratando do sexo feminino.

O casamento foi uma solução para regular o problema da
herança, ou seja, foi concebido para soluções de ordem econômica.
Nos relacionamentos monogâmicos atuais, a fidelidade não é mais
uma imposição: vai ser pecador, caso traia; vai ser condenado pela
justiça, se trair. Há pessoas que se casam e se juntam por algum
interesse — apenas sexual, econômico, patrimonial, financeiro, ou
para provar que conseguiu conquistar o troféu humano —, não
sendo o gostar realmente de outra pessoa, independentemente da
etnia, de posição social, das condições econômicas, do tipo de
crença, da condição morfológica. Isso é amor. Não o "amor" de
obter vantagens pessoais.

Cada pessoa, destituída de valores dogmáticos e dos
tabus, quando há traição, possivelmente pensará mais em sua
felicidade, de recomeçar um novo relacionamento, pois o amor
prevalecerá, amor destituído de posse ao outro, do senso de
proteção à imagem pessoal, já que a sociedade entenderá que quem
trai não tem segurança de si mesmo aos seus próprios sentimentos.
Olhando pelo prisma dos motivos determinantes da traição, ela
acontece por vários motivos: a relação não agrada mais, pelo medo
de ficar só, continuar com o relacionamento fracassado, suprir um
desejo, uma carência emocional, entre outros.

O AMOR E A TRAIÇÃO NO CONTEXTO DA LITERATURA

O adultério é abordado com frequência na literatura, tecendo
críticas às convenções burguesas, com visões diferentes segundo a
época e o escritor. No Brasil, Machado de Assis se destaca como um
escritor do século XIX, ao abordar o tema em contos e romances.

A diferença quanto ao gênero é uma linha tênue e assertiva.
Ao homem ainda se permite traição, os casos passageiros ou mesmo
demorados. A literatura expressa com clareza a diferença que
sociedade faz entre a traição do homem e a traição da mulher:
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tolera-se as infidelidades do homem, mas a mulher é estigmatizada.
A narrativa literária ou ficcional se ajusta numa expressão totalitária
para compreender certos valores, não no sentido histórico dos
acontecimentos, mas no sentido de ética. Na narrativa moderna,
como a de Machado de Assis, não há uma única verdade absoluta.
A análise de duas personagens que vê de maneira diferente é que é
impossível ver o mundo de uma única maneira. A forma de
representação é perspectiva entre vários. O que tomamos como
paralelismo de contraste, onde se configura formas de fragmentação,
isolando a verdade absoluta. O narrador configura o personagem
como leitor, isto é dialógico, fazendo o efeito estético da escrita na
obra. O ato da enunciação é essencial. Em Literatura e Sociedade,
Antonio Candido aborda a teoria da Arte com a vida real.

Este estudo abordará de preferência o primeiro aspecto, —
sem desdenhar de todo o segundo, — começando por
indagar quais são as possíveis influências efetivas do meio
sobre a obra. Há neste sentido duas respostas tradicionais,
ainda fecundas conforme o caso, que devem, todavia ser
afastadas numa investigação como esta. A primeira
consiste em estudar em que medida a arte é expressão da
sociedade; a segunda, em que medida é social, isto é,
interessada nos problemas sociais. (CANDIDO, 2006, p.
27).

Madame Bovary, sendo narrada em 3ª pessoa, oculta a
parcialidade. O autor não toma partido, é como se vivessem no
mundo próprio. Gera em nós o efeito na arte de que o mundo está
diante de nós mostrando as experiências de forma ordenada.

MADAME BOVARY: TÉDIO, LUXÚRIA E TRAIÇÃO

Ao casar-se com Charles Bovary, um médico aborrecido,
um provinciano tedioso e incapaz de suprir as suas vontades, a
Madame esperava que os seus dias se tornassem como nos descritos
pela literatura que lia, que os desejos de luxúria e paixão se
corporificassem. Aos poucos mostra-se insatisfeita com o casamento.
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Não devia um homem, pelo contrário, saber tudo, ser
exímio em múltiplas actividades, iniciar a mulher nas
energias da paixão, nos requintes da vida, em todos os
mistérios? Mas aquele não ensinava nada, não sabia nada e
não aspirava a nada. Supunha-a feliz, e ela detestava-o por
aquela calma tão bem assente, aquela serena inércia, a
própria felicidade que lhe dava. (FLAUBERT, 1981, p. 40).

Absorvida em si própria, desprovida de afetos e insatisfeita,
alimenta-se das suas esperanças e anseios, adotando a infidelidade
como esperança de satisfação, o que foi mais uma decepção para
Emma, que nunca conseguiu desfrutar sua vida plenamente. Se
inicialmente se dilacerava com as objeções morais que lhe eram
impostas socialmente, acaba por ceder e rejeitando até a própria
filha, encanta-se pelos homens que se perdem na sua beleza.

Não há punição para a protagonista, por mais racional que
as personagens sejam, as paixões cruzam as relações. Há
reconfiguração da natureza, há desmoronamentos psicológicos dos
personagens. Mesmo isso está dentro de uma ordem, não transborda.
O que leva a insensatez mantém o equilíbrio. As formas de
representação das paixões estão filtradas, Emma conduz seu
casamento como quer, impõe seus desejos de forma dominadora.

Flaubert produziu uma trama com personagens muito
próximos à realidade, tão reais que lhe renderam um processo
judicial pela exposição de aspectos íntimos da história da
protagonista. Conseguiu absolvição após argumentar, utilizando sua
boa retórica, que suas intenções não eram senão as de proteger a
moral da época. O romance, segundo o argumento da defesa, trazia a
mensagem de advertência quanto aos perigos de se oferecer uma
educação acima da média às mulheres.

Fica claro no decorrer da narrativa de fatos que antecedem
o casamento de Emma, onde ele não expõe dados sobre sua infância;
o relato parte da adolescência, quando, aos treze anos é levada pelo
pai a um convento para receber educação formal. Desse modo, a
jovem pôde ter acesso outro modo de educação, diferente da que
obteria se vivesse na fazenda. Pode-se considerar que ela fazia parte
das primeiras gerações de mulheres que receberam educação fora de
casa, o início do ensino institucionalizado.
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A estada no convento, portanto, permitiu que ela pudesse
construir os ideais baseados na religiosidade e o contato com os
romances, que eram lidos e fantasiados por Emma, influenciando-a a
sonhar com uma realidade diferente.

Para o sociólogo moderno, ambas as tendências tiveram a
virtude de mostrar que a arte é social nos dois sentidos:
depende da ação de fatores do meio, que se exprimem na
obra em graus diversos de sublimação; e produz sobre os
indivíduos um efeito prático, modificando a sua conduta e
concepção do mundo, ou reforçando neles o sentimento
dos valores sociais. Isto decorre da própria natureza da
obra e independe do grau de consciência que possam ter a
respeito os artistas e os receptores de arte. (CANDIDO.
2006, p. 29).

Há uma mudança de pensamento na personagem em
virtude da leitura. Elemento de como a mesma é determinante na
visão de mundo da personagem de contraste coloca isso na
concepção de um personagem feminino. Sonho, fantasia, recusa da
realidade – quixotiano neste aspecto, onde o acesso à leitura é como
uma válvula propulsora que faz mudar seus comportamentos,
induzindo a práticas e tomadas de atitudes que são proporcionadas
pela leitura, mesmo sem que o saibam. Estas mudanças não são
identificadas por ambos. O casamento não é o mais importante e o
adultério - movimento avassalador de uma individualidade que
exige ser, existir - princípio absoluto de verdade.

A ideologia do amante do século XIX na personagem
feminina, por mais que se rompam, ainda estão num universo
conservador. O enredo mostra a traição da mulher na busca do amor,
da afetividade. Não era guiada pela razão, só pela emoção, em busca
do amor verdadeiro. Falando em gênero, há um complicador
ideológico porque ela vive a cada decepção uma marca do amor. E
essa é uma característica muito forte na narrativa. A mulher adúltera
e o amante são personagens contrastivas. O marido é destituído do
caso enquanto que o amante se configura como personagem
principal que arrebata para si uma posição de sujeito e sobretudo
restitui a mulher como vítima. Essa protagonização do amante é
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arrebatadora, restitui a configuração do feminino porque coloca
como agente de sedução. A configuração dos personagens marido x
amante nas obras são contrastivas ao mesmo tempo a personagem
feminina é o descumprimento de um acordo que é o casamento, não
há racionalidade nisso, mas sim, paixão. Verdadeira ou uma
pseudoescolha.

A percepção de mundo é masculina. A mulher parece mais
um arranjo de momento, coloca uma protagonista que não se
justifica, tem apenas uma escolha, enquanto que o homem estava
satisfeito, tudo estava certo: o casamento, a família, a vida social
estava nos trilhos impostos pela sociedade, a mulher não estava feliz.
A perspectivação não era comum aos dois. O paralelismo não se
constitui, onde um personagem complementa o outro, percebe-se o
abismo da instituição “matrimônio”.

A busca pelo contentamento através do matrimônio é mais
que uma crítica aos costumes, ao clero, à burguesia.

O impulso característico do romance, a tentativa de
decifrar o enigma da vida exterior, converte-se no esforço
de captar a essência, que por sua vez, aparece como algo
assustador e duplamente estranho no contexto do
estranhamento cotidiano imposto pelas convenções sociais.
O momento antirrealista do romance moderno, sua
dimensão metafísica, amadurece em si mesmo pelo seu
objeto real, uma sociedade em que os homens estão
apartados uns dos outros e de si mesmos. Na
transcendência estética reflete-se o desencantamento do
mundo. (ADORNO, 2003, p. 58).

A vontade da personagem Emma conforma-se com o
adultério, não se resolve só como adúltera. É complexa demais, vai
em busca dos sonhos, faz isso com implicações no matrimônio, nos
leva a questionar a razão, já que a personagem é mais positiva,
menos inquisidora das suas contradições, da ordem, da estética da
moral. Ela não é cínica, não há ironia. Há honestidade nas ações
como uma espécie de inteireza carregada de verdades e quando se
decepciona, começa a buscar novos sonhos. O que ela almeja é mais
forte do que os “ajustes” morais. Neste ponto, o personagem
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moderno passa por uma crise de consciência, carregado de
afetividades, força e significação, uma única enunciação é uma
alternância cheio de paixões, carrega tom, forças significativas e
expressões.

A personagem Emma era infeliz, porém não sabia o que a
perturbava. Procurava explicações, tentava encontrar a razão do seu
sofrimento. Flaubert apresenta a ideia de que há duas formas do
pensamento humano em enxergar o mundo, o da realidade e o
imaginário, tendo profunda consciência dos sentimentos e causas da
dor das personagens, deixando claro ao leitor a razão deste
sofrimento. E o limite de sensibilidade entre elas é que se
transformava no elo do enredo.

O romance tradicional, cuja ideia talvez se encarne de
modo mais autêntico em Flaubert, deve ser comparado ao
palco italiano do teatro burguês. Essa técnica era uma
técnica de ilusão. O narrador ergue uma cortina e o leitor
deve participar do que acontece, como se estivesse
presente em carne e osso. A subjetividade do narrador se
afirma na força que produz essa ilusão e - em Flaubert - na
pureza da linguagem que, através da espiritualização, é ao
mesmo tempo subtraída do âmbito da empiria, com a qual
ela está comprometida. Um pesado tabu paira sobre a
reflexão: ela se torna o pecado capital contra a pureza
objetiva. (ADORNO, 2003, p 60).

Em lugar de heróis, surgem pessoas comuns, cheias de
problemas e limitações. Dessa forma, com caráter de denúncia,
Adorno procurou apontar o comportamento humano a fim de
corrigir os vícios da humanidade. É por isso, inclusive, que os textos
realistas possuem tantas e longas descrições minuciosas, neste
havendo muitas figuras de linguagem para enriquecer ainda mais as
descrições. É o que percebemos num dos encontros de Emma com
Rodolphe, um dos seus amantes.

A Lua, bem redonda e cor de púrpura, erguia-se a rasar o
horizonte, ao fundo da pradaria. Subia rápida entre os
ramos dos ulmeiros, que de vez em quando a escondiam,
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como uma cortina preta com buracos. Depois ela apareceu,
resplendente de brancura, no céu limpo que iluminava, e
então, afrouxando a sua marcha, deixou cair sobre o rio
uma grande mancha, que produzia uma infinidade de
estrelas, aquele clarão de prata parecia retorcer-se ali até
ao fundo, à maneira de uma serpente sem cabeça, coberta
de escamas luminosas.Assemelhava-se também a um
monstruoso candelabro, ao longo do qual corriam gotas de
diamante em fusão. A noite meiga estendia-se em redor
deles, toalhas de sombra cobriam a folhagem. Emma, de
olhos semicerrados, aspirava com grandes suspiros o vento
fresco que soprava. Não falavam um ao outro, perdidos
como estavam na invasão dos seus devaneios. A ternura
dos dias passados voltava a inundar-lhe o coração,
abundante e silenciosa como o rio que corria, com tanta
indolência quanta se exalava do perfume das silindras,
projectando-lhes na memória sombras mais vastas e mais
melancólicas do que aquelas que os salgueiros imóveis
estendiam no chão. De vez em quando, um animal
nocturno, ouriço ou doninha, saindo à caça, fazia deslocar
as folhas, ou então ouvia-se por instantes um pêssego
maduro cair sozinho da latada. (FLAUBERT, 1981, p.
204).

Focaliza questões pertinentes ao feminino e seus
deslocamentos que podem ser encontrados, inclusive, na atualidade.
Neste período literário realista, uma das características mais
destacadas era o distanciamento do narrador, sua impessoalidade, a
crítica direta, o caráter ideológico, além de ser marcado por uma
linguagem política e de denúncia dos problemas sociais. Embora em
época e a cultura diferentes, o processo de constituição humano não
se modifica, mas sim que as questões construídas pela humanidade
serão formuladas de acordo com o contexto histórico e social. A
obra não foi escrita com o intuito de agradar ao leitor e à sociedade
da época, pelo contrário, a linguagem e as palavras cuidadosamente
escolhidas objetivavam expor algo que se estabeleceria como uma
crítica ao senso comum burguês de sua época.

Podemos comparar a razão com vontade. Ao mesmo
tempo em que se diz racional, procura suprir suas vontades que é a
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manifestação da vida como um todo. É a essência que o ser humano
busca para saciar suas vontades de vida, podendo ser essa vontade,
às vezes, parte da razão.

BRÁS CUBAS E VIRGÍLIA: A VOLÚPIA DO AMOR
PROIBIDO

Machado de Assis de forma semelhante a Dostoievski,
também teve sua fase romântica, escrevendo poemas, romances
leves, dramas. A partir de 1881, foram surgindo suas melhores obras,
onde aparece o desencanto da vida, o veio irônico, a descrença nos
valores cultivados pela sociedade.

Memórias Póstumas de Brás Cubas inova na forma e no
conteúdo do gênero narrativo, nos oferecendo uma ideia de sua
importância no contexto da literatura brasileira e ocidental. Em
Memórias Póstumas de Brás Cubas, o personagem Brás Cubas
mostra-se entediado e transforma sua vida em aventuras sendo
condenado pela boa moral, e até mesmo o amor adúltero por
Virgínia não é capaz de suprir o vazio do ócio.

A obra escrita sob forma de epitáfio, pelo qual é
apresentado Brás Cubas, o narrador, um defunto-autor que começa
com uma dedicatória, contando detalhe do seu funeral. Depois de
algumas digressões, ele retoma a ordem cronológica dos
acontecimentos, contando como fora a sua infância, sua
adolescência e relacionamentos amorosos, o reencontro com o
amigo Quincas, a tentativa de criar um medicamento, que o faz
adoecer, fatos que antecedem a morte, o romance terminando com a
famosa frase:

“Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o
legado da nossa miséria”.

A descrição da relação amorosa que o protagonista
mantém com uma senhora casada é o episódio central. O adultério
de Virgínia não é devido nem a uma paixão avassaladora como seria
numa história romântica.
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O INFORTÚNIO DE EMMA E O DESTINO DE VIRGÍLIA

Em ambas as personagens, Emma e Virgínia, havia algo
em comum: a insatisfação e infelicidade constante, assim como não
o é no mundo real, onde sempre existem as contradições e vontades
mais intrínsecas do ser, sufocados pelo egocentrismo do homem
social, expondo sempre a superficialidade como forma de justificar
as mentiras e hipocrisias há tanto estabelecidas.

O que difere é que em Madame Bovary, Emma almejava
saciar os desejos da alma. Enquanto que em Memórias Póstumas a
personagem desejava melhorar a sua condição econômica, manter
status social, por essa razão, mantinha-se no casamento. Nesta
passagem, o amante narra a ambição desta ascensão social, a
principal motivação de Virgínia.

Foi Virgília quem me deu notícia da viravolta política do
marido, certa manhã de outubro, entre onze e meio-dia;
falou-me de reuniões, de conversas, de um discurso...
- De maneira que desta vez fica você baronesa, interrompi
eu.
Ela derreou os cantos da boca, e moveu a cabeça a um e
outro lado; mas esse gesto de indiferença era desmentido
por alguma coisa menos definível, menos clara, uma
expressão de gosto e de esperança. E não sei por que,
imaginei que a carta imperial da nomeação podia atrai-la à
virtude, não digo pela virtude em si mesma, mas por
gratidão ao marido. (Assis, 1992, p. 105).

Enquanto que Emma, numa das suas desilusões amorosas,
expressa o quanto era infeliz e incapaz de suprir ou entender seus
anseios.

A partir de então, aquela recordação de Léon tornou-se o
centro do seu tédio. Nele crepitava com mais força do que,
numa estepe russa, uma fogueira de viajantes abandonada
na neve. Emma corria para ela, chegava-se-lhe tão perto
quanto podia, remexia delicadamente aquela fogueira
quase a extinguir-se, ia buscar por toda a parte ao seu redor
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tudo o que pudesse avivá-la mais; e as mais longínquas
reminiscências, do mesmo modo que as oportunidades
mais recentes, aquilo que sentia, juntamente com o que
imaginava; os seus desejos de volúpia que se dispersavam,
os projectos de felicidade que estalavam ao vento como
ramos secos, a sua virtude inútil, as esperanças
desvanecidas, as tarefas domésticas, tudo juntava, tudo
apanhava, e tudo servia para lhe aquecer a tristeza.
Entretanto, as chamas aplacaram-se, ou porque as reservas
por si mesmas se exaurissem, ou porque o amontoamento
fosse demasiado grande. O amor extinguiu-se, pouco a
pouco, pela ausência e a saudade foi sufocada pelo hábito;
aquele clarão de incêndio que lhe tingia de púrpura o céu
pálido cobriu-se de mais sombras e extinguiu-se
gradualmente. No meio do entorpecimento da sua
consciência, chegou ela a tomar as repugnâncias pelo
marido como aspirações pelo amante, os ardores do ódio
como renovações da ternura; mas, como o furacão
continuava a soprar e a paixão se consumiu até às cinzas, e
não chegou qualquer auxílio, e nenhum sol apareceu, por
todos os lados se fez noite cerrada e ela ficou perdida no
meio de um horrível frio que a trespassava. (FLAUBERT,
1981, p. 119-120).

E eis que tudo se acaba, num eterno retorno de volúpias,
desejos não realizados, amores não correspondidos, idealizações
transcendentes, ódios, revoltas, insistência, decepções que se
renovam e se transformam. É a incansável busca do amor, da
felicidade nos relacionamentos que levam ao adultério, a querer
sempre mais e achar que o que queremos sempre está por vir. E por
fim, a decepção no casamento. Assuntos abordados pelos autores
que foram muito criticados pela sociedade da sua época, mas é o
retrato fiel e atual de como as personagens femininas são almejadas
impiedosamente.



Retextualização: educação, literatura e linguagens / 4º edição. ISBN: 978-85-60212-27-9

150

Referências
ADORNO, Theodor W. Notas de Literatura I. Tradução e
apresentação de Jorge de Almeida. São Paulo: Duas cidades; Ed. 34,
2003.
ASSIS, Joaquim Maria Machado de. Memórias Póstumas de Brás
Cubas. 18. ed. São Paulo: Ática, 1992.
CANDIDO, Antonio. 2006. Literatura e Sociedade. 9ª Ed. Rio de
Janeiro: Ouro sobre Azul.
CERVANTES, Miguel de. Don Quixote de La Macha. Disponível
em: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.
do. Acesso 13 jul. 2018.
FLAUBERT, Gustave. Madame Bovary. Tradução de Araújo
Nabuco. São Paulo: Abril Cultural, 1981.

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.do
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.do


Retextualização: educação, literatura e linguagens / 4º edição. ISBN: 978-85-60212-27-9

151

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NA ESCOLA
EDUCACIÓN ESCUELA DE TRÁFICO

Denise Bastos Pinheiro34
_______________________________________________

INTRODUÇÃO

Porto Velho é a capital e o maior município do Estado de
Rondônia com uma área de 34.068,50 km. Esse município é a
terceira maior capital da região Norte, sendo superada apenas por
Manaus e Belém, com uma população de 382.829 habitantes. Nele,
todos os dias, nos deparamos, com acidentes graves e muitos deles
com óbito.

Sabemos que as tristes estatísticas não é um problema
isolado. O Brasil é um dos recordistas em acidentes de trânsito em
todo o mundo. Segundo pesquisa por amostragem nos bairros com
maior índice de violência no trânsito realizada pela Secretaria
Municipal de Saúde (SEMUSA) e a Secretaria Municipal de
Transportes e Trânsito (SEMTRAN), no município de Porto Velho,
constataram que as maiores causas de acidentes no trânsito estão
associadas a 75% de imprudência 63% de alcoolismo e 41,9 falta de
sinalização. A partir dessa estatística foi constatado que o trânsito
em Porto Velho é um dos mais perigosos em todo o mundo e os
acidentes acontecem principalmente em torno das atividades de
trabalho, estudo e lazer.

Daí a necessidade urgente de um trabalho de sensibilização
com campanhas educativas nas escolas, pois da mesma forma que
precisamos aprender a ler para entender e transformar o mundo,
precisamos também criar um processo de alfabetização no trânsito,
para aprender a ler nossa cidade nossas ruas e estradas, melhorando
significativamente a qualidade de vida no país.

34 E-mail: denisebastospinheiro@gmail.com
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Sabemos que trabalhar com o tema “Educação para o
Trânsito” nas Escolas de Porto Velho, não é tarefa fácil e não tem o
objetivo de fazer com que os alunos decorem regras, nem tão pouco,
placas de sinalização para serem futuros motoristas. O desafio é bem
maior, pois para isso, é preciso fundamentar a educação de trânsito
em valores, a fim de que os alunos adotem uma postura em favor do
bem comum ao se locomoverem no espaço público.

A valorização da vida do bem maior é algo que se constrói
cotidianamente. Aprender a respeitar a vida (a minha e a do outro),
preservá-la, protegê-la, depende dos valores que adotamos, dos
valores que norteiam nosso modo de viver.

A partir dessa perspectiva, o trabalho de “educar para o
trânsito” foi inserido dentro dos temas transversais e permitiu que
houvesse uma contextualização dos conteúdos discutidos no
processo ensino aprendizagem nas disciplinas que compõem o
currículo oficial.

O PROJETO EM AÇÃO

As escolas Padre Mário Castágna e Petrônio Barcelos
fizeram o primeiro contato através de ofícios à SEMTRAN,
solicitando agendamento para realização das palestras sobre os
cuidados no trânsito, implantação de tartarugas em frente às duas
escolas e faixa de pedestres. Em seguida, foi agendada por telefone
com as diretoras das duas escolas a data para o comparecimento dos
educadores de trânsito- SEMTRAN, nas escolas. A primeira escola
visitada foi Padre Mário Castágna na Semana da Cidadania onde
realizamos as atividades em 3 (três) dias no Refeitório da escola,
pois não possui Auditório para a realização das palestras e vídeos. A
escola Padre Mário Castágna fica localizada à Rua Campos Sales,
395, bem próximo a BR 364 na cidade de Porto Velho.

No primeiro momento, foi feita pela direção da escola a
apresentação da equipe de professores educadores e agentes de
Educação no Trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito
(SEMTRAN). No segundo momento, foram desenvolvidas palestras
pelos educadores de trânsito e que contou com a participação da
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Policial Federal, Presidente da Comissão Regional de Educação de
Trânsito da PRF- RO.

No Refeitório da escola Padre Mário Castágna, os alunos
assistiram através do data show alguns vídeos que tratavam sobre o
tema trânsito, por exemplo, Trânsito Louco, Cinto e Faixa, Direção
Defensiva, Turma da Mônica-2008 em Power Point, sendo os
mesmos de curta duração.

Na Semana Nacional do Trânsito, a escola contemplada foi
a Petrônio Barcelos, que já estava agendada. A escola está
localizada à Rua Alexandre Guimarães, nº 3862, Bairro: Nova Porto
Velho. Na escola foram realizadas as mesmas palestras e vídeos da
escola Padre Mário, e contou com participação dos agentes,
educadores de trânsito e também com a Presidente da Comissão
Regional de Educação de Trânsito da PRF-RO. Os temas
trabalhados foram:

APOSTAR NA CIDADANIA

Dentro dessa temática foram apresentados quatro princípios
tomados como importantes para o relacionamento e a convivência
social no trânsito, tendo em vista, que o trânsito é feito por todos nós.

O primeiro princípio é a dignidade da pessoa humana, do
qual derivam os Direitos Humanos, os valores e as atitudes
fundamentais para o convívio social democrático, como o respeito
mútuo às discriminações de qualquer espécie, atitude necessária à
promoção da justiça.

O segundo princípio é a igualdade de direitos. Todos têm a
possibilidade de exercer a cidadania plenamente e, para isso, é
necessário ter equidade, isto é, necessidade de aceitar as diferenças
entre as pessoas para garantir a igualdade, que por sua vez
fundamenta a solidariedade.

O terceiro princípio é da participação, que fundamenta a
mobilização da sociedade para organizar-se em torno dos problemas
de trânsito e de suas conseqüências.

Finalmente, o quarto princípio, o da co-responsabilidade
pela vida social, que diz respeito à formação de atitudes e a aprender
a valorizar comportamentos necessários à efetivação do direito de
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mobilidade a todos os cidadãos e o de exigir dos governantes ações
de melhoria dos espaços públicos.

Estes princípios foram pensados a partir da concepção
desenvolvida como linha educativa do DENATRAN e faz parte da
introdução do Manual de Direção Defensiva, publicado pelo mesmo
em 2005. Tal concepção de Direção Defensiva parte da percepção
de que:

Os comportamentos expressam princípios e valores que a
sociedade constrói e referenda e que cada pessoa toma para
si e ela para o trânsito. Os valores, por sua vez, expressam
as contradições e conflitos entre os segmentos sociais e
mesmo entre os papéis que cada pessoa desempenha. Ser
“veloz”, “esperto”, “levar vantagem”, ou “ter o automóvel
como status”, são valores presentes em parte da sociedade.
Mas são insustentáveis do ponto de vista das necessidades
da vida coletiva, da saúde e do direito de todos.
(DENATRAN, 2005).

Diante dessa percepção de princípios e valores expressos
pelo comportamento coloca-se a necessidade de mudá-lo na
sociedade, o que consiste em mudar de uma postura individualista
para uma coletiva com qualidade e respeito, a qual exige uma
tomada de consciência das questões em jogo no convívio social,
portanto, na convivência no trânsito. É a escolha dos princípios e
dos valores que irá levar a um trânsito mais humano, harmonioso,
seguro e mais justo.

REFLEXOS A ADQUIRIR

Além de respeitar cuidadosamente as regras de trânsito, os
usuários de todas as categorias devem adquirir alguns reflexos e
instintos que os levem a agir de forma apropriada em qualquer
circunstância. Dois reflexos são particularmente importantes,
antecipar-se e proteger o mais vulnerável.
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Antecipar-se

O manual de Direção Defensiva do DENATRAN define o
reflexo do antecipar-se como uma das características da direção
defensiva, tendo em vista, que a mesma é a melhor maneira de
dirigir e de se comportar no trânsito, porque ajuda a preservar a vida,
a saúde e o meio ambiente. Nesse sentido, define-se por direção
defensiva a forma de dirigir que permite você reconhecer
antecipadamente as situações de perigo e prever o que pode
acontecer com você, com seus acompanhantes, com seu veículo e
com outros usuários da via. Para isso, você precisa aprender os
conceitos da direção defensiva e usar este conhecimento com
eficiência. Dirigir sempre com atenção, para poder prever o que
fazer com antecedência e tomar as decisões certas para evitar
acidentes.

Conforme o referido Manual, reconhecer antecipadamente
as situações de perigo e prever o que pode acontecer possibilita uma
previsão do que fazer com antecedência e conseqüentemente
contribui com tomadas de decisões certas para evitar acidentes, o
que deve ser um desejo e um objetivo fundamental a cada usuário do
trânsito. Tal desejo e objetivo precisam ser alcançados a ponto de se
transformarem em reflexo e ocorrerem de forma espontânea e
automática, não somente pelos motoristas, mas também pelos
pedestres, ciclistas e motociclistas.

Proteger o Mais Vulnerável

O Código de Trânsito leva isto em conta no seu capítulo
sobre as normas gerais de circulação e conduta: “Respeitadas às
normas de circulação e conduta estabelecidas no artigo 29, XII, § 2°,
em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre
responsáveis pela segurança dos menores, motorizados pelos não
motorizados e, juntos. Pela incolumidade dos pedestres”.

O artigo referido acima implica que sentir-se responsável
pela segurança do pedestre que está andando ao longo da rodovia, da
pessoa que quer atravessar a rua ao descer do ônibus, do ciclista que
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não tem faixa separada, do pedestre que atravessa correndo sob a
chuva são as circunstâncias que levarão o motorista a se desviar,
frear, eventualmente parar, esperar para ultrapassar em condições
seguras etc. Ao ser transmitido essa informação aos alunos
enfatizou-se que essa postura diante do trânsito deve ser adquirida e
mantida viva.

No momento das palestras, com duração de 30 minutos
cada, realizadas nas duas escolas, foi possível perceber o interesse
dos alunos pelo tema e houve o momento das perguntas e dos
esclarecimentos de dúvidas e curiosidades com os educadores de
trânsito.

No final das palestras os alunos foram convidados a saírem da
escola para assistirem uma aula prática nas faixas de pedestres em
frente à escola nos horários de entrada e saída, e aprenderam a
atravessar a rua com segurança juntamente com a equipe de
educadores para o trânsito e agentes.

PENSANDO TRÂNSITO COMO TEMA TRANSVERSAL

A proposta apresentada para a discussão do trânsito em sala de aula
nas escolas Padre Mário Castágna e Petrônio Barcelos junto aos
alunos e professores insere-se nas preocupações referentes ao ser de
forma integral, inserindo essa discussão nos temas transversais a
serem trabalhados na perspectiva da interdisciplinaridade e
Transversalidade.

Partindo da constatação de que campanhas esporádicas não
são suficientes para construir um processo de educação para o
trânsito propomos as escolas que estivemos atuando desenvolver
esse processo focalizando a escola e o currículo dentro do conjunto
das relações sociais por meio da interdisciplinaridade, por a
entendermos como uma prática pedagógica que se articula entre os
saberes e busca harmonizar-se de maneira integrativa e total do ser.

Acredita-se que a maioria dos problemas no trânsito pode ser
resolvida através da educação; não excluindo a participação de
outras áreas do saber. A partir daí almeja-se uma educação para o
trânsito nas escolas que faça uma grande diferença no
desenvolvimento dos valores dos alunos, valores esses que estão
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relacionados à família, a escola e outras vivências, pois é na família
e na escola que o indivíduo inicia seu aprendizado de valores, os
quais norteiam sua convivência social e determinam seus atos como
agente ativo desse processo.

Refletindo sobre essa questão nos perguntamos se estamos
preparados para adotarmos uma política de valorização do ser
humano, estimulando-os a serem cidadãos conscientes dos seus atos
e do que podem oferecer ao outro em termo de cidadania. A partir
dessa reflexão foi percebido que mesmo estando presente a
preocupação com a formação de cidadãos conscientes por meio da
educação, o trânsito não foi selecionado pelo Ministério da
Educação, (MEC), como tema transversal, mas se as escolas
quiserem podem direcionar sua prática educativa nessa direção. Para
isso, é importante tomar os Parâmetros Curriculares Nacionais do
Ensino Fundamental como subsídio os quais explicam a diferença
entre interdisciplinaridade e transversalidade:

“A interdisciplinaridade questiona a segmentação entre os
diferentes campos do conhecimento produzido por uma
abordagem que não leva em conta a inter- relação e a
influência entre eles – questiona a visão compartimentada
(disciplinar da realidade sobre qual a escola, tal como é
conhecida, historicamente se constituiu refere-se, portanto,
a uma relação entre disciplinas [...] A transversalidade diz
respeito à possibilidade de se estabelecer, na prática
educativa uma relação entre aprender na realidade e da
realidade de conhecimentos teoricamente sistematizados
(aprender sobre a realidade) e as questões da vida real
(aprender na realidade e da realidade).” (PCN, p. 39-41,
1997)

No que diz respeito à questão de disciplinar o trânsito de
pessoas e de veículos, utilizando-se de dispositivos legais, muitos
países, principalmente os Estados Unidos da América e a Inglaterra,
parecem ter sido os pioneiros a partir do surgimento do automóvel
motorizado.

Até os fins dos anos 50 a educação de trânsito estava
vinculada às normas disciplinares não havendo programas
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educativos específicos que viesse preparar o indivíduo para a prática
do trânsito de modo geral, incluindo pedestres e motoristas.
Entretanto, foi na década de 70, em que um maior número de países
começou a se preocupar com a segurança viária como prioridade
nacional a partir daquela década foi: a França, o Japão e a Austrália.

No Brasil a preocupação com medidas de caráter educativo,
pode ser verificada a partir da década de 60. Através da Resolução
do Conselho Nacional de Trânsito, (CONTRAN), que instituiu
diretriz para a Semana Nacional de Trânsito e orienta o
desenvolvimento da campanha que deve atingir todos os cidadãos. O
governo brasileiro acreditava contribuir para a conscientização do
povo para a prática segura no trânsito.

As medidas educativas adotadas oficialmente pelo Brasil se
encerram na fiscalização diária de veículos e na Semana Nacional de
Trânsito, que acontece anualmente, de 18 a 25 de Setembro, onde
são abordados temas como administração no trânsito,
comportamentos e deveres dos usuários e sinalização viária; além do
aspecto moral e cultural, que pode influenciar na ordem do trânsito.

Dentro desse contexto, em que vem se dando a educação
para o trânsito percebeu-se a necessidade de focalizar a escola e o
currículo dentro do conjunto das relações sociais, desta forma será
possível desenvolver uma educação para o trânsito conectada com a
interdisciplinaridade.

Dessa maneira, foi utilizado a metodologia de pesquisa de
uso das mídias, tais como, jornais, revistas em quadrinhos, internet,
e vídeos sobre a circulação de pessoas e mercadorias em diferentes
espaços e tempo, para introduzirmos a educação para o trânsito nas
escolas que estivemos presente: Padre Mário Castágna e Petrônio
Barcelos, ambas da rede pública estadual. Essa foi nossa primeira
experiência em termos de inserirmos o conteúdo sobre o trânsito no
currículo. Por meio da metodologia adotada foi desenvolvida a
montagem de painéis produzidos pelos professores das escolas
juntamente com os alunos envolvidos nas atividades de pesquisas.

As discussões sobre educação para o trânsito se deram como
processo, no qual, houve o comprometimento dos professores e
equipe pedagógica das escolas envolvidas em fazer a inclusão da
disciplina Educação para o Trânsito que será trabalhado a partir dos
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princípios da interdisciplinaridade, o que contribuirá para a prática
social orientada por uma ética no trânsito; contribuindo assim, para a
valorização da vida humana e conscientização em direção a um
novo modelo de comportamento coletivo.

Como exercício de visualização de como funcionará a
disciplina Educação para o Trânsito de forma interdisciplinar foram
propostas algumas atividades para os professores depois das
palestras e dos educadores do trânsito, para cada disciplina as quais
foram: Ciências que poderão discutir temas relacionados a primeiros
socorros; Arte com a confecção de materiais educativos que possam
ser utilizados em campanhas educativas como: placas, semáforos e
veículos de papelão, peças teatrais, espetáculos com bonecos; ou
fantoches; Matemática a qual pode contribuir com a elaboração
estatística e situações problemas que envolvam o trânsito; Língua
Portuguesa que poderá optar pela leitura e interpretação de textos
relacionados ao trânsito nos jornais e revistas e, também, redações,
poemas e poesias; História que poderá trabalhar com a abordagem
sobre a evolução dos meios de transportes e das vias de acesso;
Geografia poderá discutir os temas sobre urbanismo e a densidade
demográfica; Inglês também pode participar com discussões sobre o
trânsito no mundo atual e Educação Física que pode criar um
cenário na quadra desportiva com vias de sinalização.

As propostas de atividades interdisciplinares sobre o trânsito
poderá possibilitar uma reflexão sobre a realidade do Município de
Porto Velho, as mudanças demográficas e sua interferência no
trânsito, para isso, a utilização das mídias será importante como
recursos didáticos, como por exemplo, a montagem de um slide com
imagens fotográficas retratando o antes e agora em Porto Velho,
bem como, a produção de vídeo pelos alunos, auxiliados pelos
professores, do trânsito em torno da escola, verificando quais as
sinalizações existentes e se elas são respeitadas.

A utilização de mídias em sala de aula fundamenta-se na
idéia de que utilizar a mídia na escola é primeiro passo para a leitura
do mundo. Isso se justifica por que:

A mídia representa um campo autônomo do conhecimento
que deve ser estudado e ensinado às crianças da mesma
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forma que estudamos e ensinamos literatura, por exemplo.
A integração da mídia à escola tem necessariamente de ser
realizada nestes dois níveis: enquanto objeto de estudo,
fornecendo às crianças e os adolescentes os meios de
dominar esta nova linguagem; e enquanto instrumentos
pedagógicos, fornecendo aos professores suportes
altamente eficazes para a melhoria a qualidade do ensino,
porque adaptados ao universo infantil. (BELLONI, 1991,
p.41)

Com o recurso das mídias em sala de aula dinamiza-se ao
processo ensino aprendizagem aumentando dessa maneira a
possibilidade de aquisição de conhecimento e a formação crítica de
leitores, a qual não se dá pela leitura única de um veículo, mas
justamente pela comparação entre eles. É exatamente pelo acesso ao
contraditório, à percepção e ao reconhecimento de diferentes visões
e interpretações de um mesmo fato, pela polifonia das vozes, que é
possível efetuarem uma leitura de mundo que vá além da leitura das
palavras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação para o trânsito nas escolas está em construção e
a partir de sua efetivação acreditamos que será possível transformar
comportamentos e potencializar o desenvolvimento de valores e
atitudes, construindo um trânsito mais humano e cidadão. O tema
educação para o trânsito nas escolas de Porto Velho, como prática
educativa cotidiana trará como benefício novos condutores dotados
de uma postura mais adequada e consciente no trânsito. Essa
implementação resultará não somente na qualidade da formação dos
futuros motoristas, mas também na educação dos jovens para o
exercício da cidadania no espaço público, seja como pedestre,
passageiro, ciclista ou condutores.

Nesse sentido, a transversalidade como uma visão ampla
proposta as escolas poderá tratar a temática do trânsito, de forma a
ser contemplado em quase todas as disciplinas do currículo oficial,
como foi discutido na Escola Padre Mario Castágna e Petrônio
Barcelos. No entanto, é importante observar que esse trabalho deve
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ser permanente nas escolas. O exercício cotidiano do uso da mídia
na sala de aula além da leitura de jornais, revistas ou outros veículos
eletrônicos podem ser conciliados a função da escola de analisar,
refletir e debater sobre o respeito às leis de trânsito e ao espaço
público; sobre convivência entre as pessoas pelas ruas da cidade,
baseada na cooperação; tolerância, igualdade de direitos,
responsabilidade, solidariedade entre tantos outros valores, todos os
dias.

No final de todas as atividades desenvolvidas nas escolas
Mário Castágna e Petrônio Barcelos, foram entregues panfletos
educativos com o tema: Trânsito Seguro é a Gente que Faz,
SEMTRAN & VOCÊ, Melhorar o Trânsito Também Depende de
Você, Transportar Criança com Segurança é Lei e o TRÂNSITO é
de Todos A FAIXA é do Pedestre.
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AS CONFIGURAÇÕES IDENTITÁRIAS PRESENTES
NA ADAPTAÇÃO CINEMATOGRÁFICA DO

ROMANCE TERRA SONÂMBULA, DE MIA COUTO
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_______________________________________________

UMA BREVE INTRODUÇÃO

A arte, mesmo que tida como engajada, não atrai para si
responsabilidade nenhuma de representar uma dada realidade,
todavia essa emerge de um dado contexto histórico e social, ainda
que produzida com finalidade mercadológica. Assim, em Terra
Sonâmbula que traz em seu bojo um contexto fundamentalmente de
guerra, observa-se: “Naquele lugar, a guerra tinha morto a estrada”
(COUTO, 1996, p. 4). É com esse enunciado que o narrador começa
o transcurso da narrativa das performances de Muidinga e Tuahir,
personagens que assumem o protagonismo no romance. Esse
trânsito que se dá na narrativa é paralelizado por uma história que
inicialmente parece não se inter-relacionar, “A estrada que agora se
abre a nossos olhos não se entrecruza com outra nenhuma”
(COUTO, 1996, p. 4), mas que acaba revelando no decorrer do texto
não só um entrecruzamento, nem mesmo um paralelismo narrativo,
mas a própria história da vida da personagem que protagoniza o
romance.

As considerações feitas até o momento visam de certo modo
informar o contexto de produção das personagens que protagonizam
tanto o romance quanto sua adaptação à tela do cinema. No entanto,
a abordagem das obras de arte, obras distintamente separadas, assim
o é porque os suportes são distintos; essas serão de cunho
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sociológico, pois sobre esse viés podemos abordar o texto, tomando
como ponto de partida uma possível leitura delas e suas também
plausíveis representações sociais, tanto no contexto em que foram
produzidas quanto no de suas leituras. Se a arte presume um
processo de comunicação como afirma Antonio Candido:

Ora, todo processo de comunicação pressupõe um
comunicante, no caso o artista; um comunicado, ou seja, a
obra; um comunicando, que é o público a que se dirige;
graças a isso define-se o quarto elemento do processo, isto
é, o seu efeito. Este caráter não deve obscurecer o fato da
arte ser, eminentemente, comunicação expressiva,
expressão de realidades profundamente radicadas no artista,
mais que transmissão de noções e conceitos. (CANDIDO,
2006, p. 31)

Esse processo visa antes de tudo informar, categorizar,
descrever, representar seja um dado contexto ou um simples fato
sem importância. Arte que tem como o comunicante seu produtor: o
artista; e o comunicado: o leitor e apreciador da obra, o qual não
atua somente como um leitor descompromissado, mas também como
um crítico que por vezes faz juízo de tais artes. Antes de mencionar
esse processo comunicativo, o crítico postula uma definição de arte
como um “um sistema simbólico de comunicação inter-humana, e
como tal interessa ao sociólogo” (CANDIDO, 2006, p. 31).

No que tange à arte como ato comunicativo em processo,
ainda enfatiza sua condição de “expressão de realidades” e
“transmissão de noções e conceitos”. Pensando nas palavras do
autor, não podemos de maneira nenhuma ler Terra Sonâmbula ou
mirar o filme e não sermos impactados ou expatriados, uma vez que
a inocência nos é deteriorada pelos horrores da guerra, mesmo que
essa seja “romantizada”. Esse impacto é causado pelas imagens
produzidas seja pela descrição dos ambientes e personagens na
narrativa escrita ou pelo transcorrer das cenas na versão
cinematográfica, como fizemos menção nos primeiros parágrafos. A
temática da guerra que por si só já torna o texto denso, além da
morte que, apesar de não tirar a leveza do texto, lhe adiciona um
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pouco mais de tensão. Ambos os temas não serão aprofundados
nessa breve análise.

Embrenhar por umas narrativas desse naipe plasmam exige
do leitor uma boa dose de atenção, uma vez que se trata de uma
construção estética bastante metafórica, na qual emergem discursos
da oralidade e flutuam nas páginas períodos curtos com uma carga
semântica assombrosa. Lançar-se a analisar essa narrativa é um
exercício árduo de fazer por meio da contemplação de um processo
de comunicação de dadas realidades, isto é, o que se pretende na
construção desse texto é fugir da superficialidade e aprofundar no
processo de construção identitária que a obra, de acordo com nossa
abordagem, pode representar.

PASSADO E FUTURO CAMINHAM NA ESTRADA DO
PRESENTE

Quem ler Terra Sonâmbula não o faz impunemente, isso
porque a diegese narrativa conduz o leitor, mesmo que não tenha
conhecimento algum sobre Angola, a se identificar com o narrador e
as personagens, que são passíveis de identificação pela estratificação
social que representam. Vale lembrar que são personagem que
procuram refúgio, habitação, alimento e principalmente construir e
se reconstruir num contexto totalmente desfavorável e hostil. A
genialidade da narrativa está na junção do tradicional, no sentido de
que há uma consolidação cultural e ideológica já cristalizada na
sociedade, de forma que as convenções sociais já estão estabelecidas
e têm de ser as preponderantes e que passam a ser questionadas.
Essas concordatas antigas são representadas por Tuahir:

O velho lhe dedica paciências, em paternais maternidades.
Sem nunca lhe escapar uma ternura. A conversa também é
pouca, sem desperdício de palavra. Tuahir volta a insistir
para que extinga o fogo. Dentro do carro é um perigo,
argumenta. Mas o miúdo resiste, tem medo do escuro. A
fogueirinha ajuda a vencer o medo. Ler os escritos do
morto é um pretexto para ele não enfrentar a escuridão. A
decisão de Tuahir se impõe, reinam as trevas. O respirar
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dos adormecidos é um ruído que inquieta. Como se neles
soasse uma outra alma. (COUTO, 1996, p. 26-27)

O velho é carregado de responsabilidades e ensinamentos,
os quais estão arraigados na expressão “paternais maternidades”.
Nesse ínterim, a personagem assume o lugar de dois entes que são
responsáveis pela formação psicossocial do ser humano, a saber, pai
e mãe, numa representação familiar que foge ao tradicional e se
apresenta até certo ponto “distorcida” ou ressignificada, dadas as
condições pelas quais passam e que lhes são oferecidas no processo
de tessitura textual e na representação contextual oferecida pelas
obras: a guerra.

Nesses contextos, as mudanças de papéis são constantes, por
serem necessárias à sobrevivência. Por exemplo, o fingir-se louco e
o desconhecido que assume o papel de pai e mãe. As táticas de
sobrevivência são as mais variadas. Esse desconhecido que passa a
ser fundamental na constituição e reformulação da identidade
nacional. A sabedoria do senso comum é utilizada na crítica ao novo:
“Ler os escritos do morto é um pretexto para ele não enfrentar a
escuridão. A decisão de Tuahir se impõe, reinam as trevas”
(COUTO, 1996, p. 26-27), essa imposição do antigo sobre o novo,
essa ideia de dominação que paira sobre os traços da narrativa, o
velho sábio diverge do jovem que não tem o que ensinar e vive a
fugir e precisa de proteção. O novo indefeso, insensato, que precisa
ser moldado é representado pela personagem, Muidinga, que não
chega a gerar contraste a não ser pelos adjetivos que o qualificam
como miúdo, garoto e menino. A vivência são as mesmas, no
entanto as representações são distintas. Passado e futuro na mesma
estrada morta pela guerra:

De novo, a morna monotonia se instala. Para distrair o
tempo, tiram o banco para fora do autocarro e colocam-no
no meio da estrada. Sentam-se a apanhar sol, com mais
prazo que os lagartos. Muidinga repara que a paisagem,
em redor, está mudando suas feições. A terra continua seca,
mas já existem nos ralos capins sobras de cacimbo.
Aquelas gotinhas são, para Muidinga, um quase prenúncio
de verdes. Era como se a terra esperasse por aldeias,
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habitações para abrigar futuros e felicidades. Mas o mato
selvagem não oferece alimento para quem não conhece
seus segredos. E a fome começa a beliscar a barriga
daqueles dois. O estômago de Muidinga ronrona. (COUTO,
1996, p. 26-27)

As esperanças de Muidinga e de Tuahir são percebidas nas
mudanças mínimas da savana, o “prenúncio de verde” vem
entrelaçado com a ideia de urbanização, ou de povoamento do lugar:
“Era como se a terra esperasse por aldeias, habitações para abrigar
futuros e felicidades” (COUTO, 1996, p. 27). O futuro e a felicidade
só viriam de um progresso revelado pela produção de habitações que
as pudessem guardar. Há em Muidinga essa esperança de uma
modernização, o locus está carente de gente que construa, que
modifique não somente a paisagem, mas as condições de vida das
personagens, consequentemente da região habitada por eles. A
aridez da paisagem é a mesma das personagens que circulam em
busca de um lugar para fixar-se, mas que as condições não são
propensas para tais fixações, uma vez que os períodos de conflitos
armados exigem dos tais uma mobilidade intensa, quer como modo
de sobrevivência, quer como fazendo parte dos grupos armados,
basta olhar atentamente o conto, “A fogueira”, também de Mia
Couto, para nos depararmos com as condições dos que se fixavam,
ou tentavam se manter no território. As lembranças da guerra, as
doenças, a loucura, a necessidade de se morrer honestamente ou não
deixar que seu clã venha ser motivo de vergonha dando um funeral
digno àquele que divide o lar em vida, os filhos roubados e as
mutilações são angústias retratadas e as condições dos que viviam,
as riquezas eram os “Nadas”.

Como já tínhamos mencionado anteriormente, o romance e
o filme são duas obras de arte diferentes, e quando vistas precisam
ser tomadas obrigatoriamente por esse ponto de vista, pois se os
observarmos como a mesma coisa nos debruçaríamos em critérios
de cunho avaliativos superficiais, como somente as diferenças
apresentadas em uma e outra e a frustração de ter lido a obra escrita
que não se apresentou estritamente igual na película. Com Terra
Sonâmbula, adaptada para o cinema, isso pode ocorrer com
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facilidade, mas a tal adaptação se exime de um olhar superficial
quando traz em seu bojo não só parâmetros de um único romance,
mas dilui em sua trama o conto “A menina do futuro torcido” do
livro Vozes Anoitecidas, de Mia Couto, publicado no Brasil, em
2013, pela Companhia das Letras. A realizadora Tereza Prata
consegue de maneira magistral trazer para a tela grande aspectos
cruciais abordados pelas obras e suas representações na sociedade
contemporânea, fazendo emergir tanto na diegese do gênero
romanesco como na narrativa fílmica a temática da busca, da
incompletude da necessidade de se reconstruir, seja pessoal ou
coletiva.

Tanto a literatura como a obra cinematográfica tende a se
expandir comercialmente, mas para essa expansão ocorrer as
condições externas têm de ser favoráveis. O autor destaca que a obra
cinematográfica parece ter um alcance quase que de “imediato”, ele
enfoca que a produção de obras cinematográficas tem essa
obrigatoriedade por causa de seu custo e acessibilidade. No entanto,
afirma que o “filme é uma criação da coletividade”, posto que
parece ter as mesmas necessidades, os mesmos objetivos e estão
propensos às mesmas performances, isso porque o ser humano traz
em sua estrutura social as mais diversas estratificações, como dito.
Cada sujeito pertencente a dada classe apresenta modus vivendi
diferente, se sentir pertencente a uma classe social demanda de certa
forma absorver os ritos determinados por tais camadas.

Na obra cinematográfica, por exemplo, a narrativa fica por
conta do jogo que fazem as câmeras, as quais assumem o papel do
narrador do romance, mas com um agravante: sem mencionar
nenhum símbolo linguístico para informar as condições emocionais,
culturais, sociais, além de poder construir e destruir herói. Como
exemplo do que havíamos mencionado acerca do romance na
representação de Tuahir, que assume essa perspectiva do tradicional
que se impõe temporariamente sobre o novo, sua autoridade, seus
fundamentos de sabedoria de senso comum. Destacam-se, para esta
pesquisa, dois fragmentos que demarcam essa tomada de câmera, na
cena em que a personagem Tuahir, depois que Muidinga pega o
cabrito no mato e se aproxima, aquele por sua vez enfurecido pela
desobediência o agride fisicamente fazendo o cair ao solo.
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O tradicional e o novo estão travados sempre em embates
que parecem antagônicos, mas em suma se complementam e são
necessários para desenvolvimento das culturas. As reformulações
sociais passam por esses processos de construções, desconstruções e
reconstruções de pensamentos, ideologias e discursos.

A acessibilidade aos gêneros textuais e seus suportes têm
cambiado as perspectivas de tomada dos elementos pelos analistas, e
um desses pontos é o foco da câmera como o principal narrador da
obra cinematográfica, mesmo que no filme ainda se apresente um
narrador que faça uso da fala como o narrador de teatro ou um
declamador de poema. Sobre a cena em curso, quem amplia e reduz
são as câmeras com seu jogo de luz e foco dando ênfase em traços
perceptíveis ou não, além de abarcar todo o cenário que por vezes é
carregado de simbologia.

O foco da câmera muda drasticamente entre o tapa e a queda,
o que não prejudica em nada a percepção estabelecida da distância
entre um personagem e outro, bem como a separação da possível
visão que a personagem Tuahir – representante da autoridade, da
sabedoria, da cultura tradicional – tem do inovador, do novo,
representado pela inocência e pela ausência do medo, insensatez e
ousadia de Muidinga, que embrenha mata adentro em busca do
animal. Essa representação do poder e de subjugação é de certa
forma evidenciada pela construção estética da narrativa fílmica e
também está presente na estrutura do romance e se apresenta de
maneira que, tanto na escrita como na adaptação, torna-se possível
tal perspectiva.

Nas prerrogativas de o romance assumir uma construção
estética que abarca a história como artéria central na qual flui a
sublime conjectura de engajamento ou não, Mia Couto, em Terra
Sonâmbula, nos presenteia com um emaranhado de fios narrativos
que ora nos leva ao fantástico, ora à realidade nua e crua dos fatos
sociais. Dizer que seu romance tem um engajamento político por si
só não resolve nada, pois em todo texto há elementos políticos que
flutuam juntos aos outros, ora aflorando o discurso coletivo, ora
obliterando-o e construindo uma narrativa que abarca uma
coletividade por meio da individualidade das personagens.
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Um elemento que aparece duas vezes na narrativa e dá conta
da religiosidade e misticismo que a fecunda não só pela imponência
ritualística e religiosa, mas pelo grau de significação presente nesse
elemento natural e que denota toda uma crendice se estruturando
como um pilar para rituais em muitas comunidades africanas, é o
embondeiro, que no romance aparece nos enunciados: “A dianteira
estava amassada de encontro a um imenso embondeiro” (COUTO,
1996, p. 5); e, posteriormente: “A única árvore que permanecia em
seu lugar era o embondeiro, suportando a testa do machimbombo”.
(COUTO, 1996, p. 27). Mais conhecido como baobá, o embondeiro
tem dimensões enormes como cita um dos fragmentos. Há árvores
dessa espécie que servem como habitações e até comércios. Todavia,
não é esse o enfoque nesse texto, nosso foco é tratar de como esses
elementos naturais e religiosos adquirem característica própria na
construção da identidade local, ou seja, a identidade é uma
construção que tem como base a interação do sujeito com o outro,
em um tempo e espaço em que ele está inserido.

Temos nos fragmentos de Mia Couto esse “embondeiro”
que suporta a testa do machimbombo, esse resistir, essa força
cultural que sofre com as inovações da globalização, esse carro que
representa essa industrialização que tende a tornar as culturas de
comunidades orais ou não em meras lembranças, substituindo-as
pela efemeridade das coisas produzidas em grande escala. Olhar
para esses objetos do modo em que estão descritos e pensar que há
gratuidade nessa disposição é estar desatento às descrições dos
processos de construção da identidade cultural e de sujeito que tenta
enfatizar a narrativa.

A árvore como algo muito sólido já constituído, com raízes
profundas e o carro, algo que estava em movimento que se choca,
que se amassa e passa a ter valor irrisório diante da grandiosidade da
cultura estabelecida. Essa pode ser uma tentativa de dizer que só se
pode criar a partir do já existente, ou ainda, conhecendo o passado é
que caminhamos para construir o futuro.

Pensar identidade como processo em construção e nessa
perspectiva de certa forma tratar a “identidade como relacional”, nos
termos definidos por Hall (2005). Relacional no sentido de estar
sempre em movimento de síntese, tese e antítese. Para o pensador,
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as identidades são geradas pelas tensões, ou seja, se sustentam pelas
diferenças, se estabelecendo a partir das individualidades, mas
também não fincaremos o pé nesses aspectos, pois, se voltarmos
nosso esforço somente para o individual, restringiríamos o sujeito à
sua constituição particular de visão de mundo, ou constitutivos
fisiológicos e/ou psicológicos. Não é esse nosso principal objetivo,
mas ir além estabelecendo liames entre as obras de arte e a
construção de identidade sociocultural de determinadas sociedades
tomando como base elementos textuais presentes nas obras.

Não há como olvidar do contexto de produção do romance
nem mesmo deixar de lado os processos de colonização dos países
africanos, principalmente Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde,
Moçambique e Guiné-Bissau e como esses foram explorados, os
processos de libertação que diferencia do processo pelo qual passou
o Brasil. Enquanto no Brasil existia a possibilidade de sucessão
nesses países a força teve que ser usada e o processo de reconstrução
foi ainda mais dolorido. É o que as obras de arte desses países,
mesmo sem engajamentos, procuram comunicar.

A personagem Kindzu destaca em sua fala tais aspectos
sociais da história que se repetiam depois de serem explorados pelos
portugueses, agora eram pelos que ocupavam o poder:

O povo acorreu para lhe tirar carnes, fatias e fatias de
quilos. Ainda não morrera e já seus ossos brilhavam no sol.
Agora, eu via o meu país como uma dessas baleias que
vêm agonizar na praia. A morte nem sucedera e já as facas
lhe roubavam pedaços, cada um tentando o mais para si.
Como se aquele fosse o último animal, a derradeira
oportunidade de ganhar uma porção. De vez enquanto, me
parecia ouvir ainda o suspirar do gigante, engolindo vaga
após vaga, fazendo da esperança uma maré vazando.
Afinal, nasci num tempo em que o tempo não acontece. A
vida, amigos, já não me admite. Estou condenado a uma
terra perpétua, como a baleia que esfalece na praia. Se um
dia me arriscar num outro lugar, hei de levar comigo a
estrada que não me deixa sair de mim (COUTO, 1996, p.
27).
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As necessidades humanas são tratadas aqui como em um
filme de terror, o ser descarnado vivo pelo povo que sofre com uma
fome exacerbada, no entanto a narrativa não fica só nisso, pois o
foco sofre mudanças constantes, agora deixa de ser o povo que retira
a carne da baleia, e essa passa a representar um país que sofre as
facadas dos exploradores, “Agora, eu via o meu país como uma
dessas baleias que vêm agonizar na praia” (COUTO, 1996, p. 27). O
narrador não teria necessidade alguma de trazer uma informação tão
cheia de desesperança, nem mesmo ter esse olhar tão apurado sobre
a política pública de seu país, mas não é somente a baleia a agonizar
que ele compara a sua nação, isso metaforicamente se sustenta, pois
tal afirmativa, uma vez feita, denuncia o ciclo de exploração da
nação, e o pessimismo que se apresenta de maneira catastrófica.

“A morte nem sucedera e já as facas lhe roubavam pedaços,
cada um tentando o mais para si” (COUTO, 1996, p. 26-27), nesse
excerto o povo é isento e o abuso dá-se por parte dos guerrilheiros,
pois além de explorado, o povo é mutilado, as facas que cortam, as
balas que ferem e matam, os impostos, as explorações sexuais e a
tomada de territórios. Tudo isso faz parte de um contexto degradante
posto pelas palavras da personagem como um “tempo em que o
tempo não acontece”, o sofrimento da nação é o sofrimento da
personagem que não ver perspectiva nenhuma de avanço, o conviver
com os mortos e as desgraças causadas pela guerra faz com que esse
traga em seu discurso um teor tão melancólico.

Nesse momento a personagem se sente condenada, “Estou
condenado a uma terra perpétua, como a baleia que esfalece na
praia”, aqui há novamente uma mudança a visão do narrador que
recai sobre si como um condenado a estar fora de um contexto de
vida agradável ou no mínimo confortável, sentindo se “um peixe
fora da água”, não no sentido humorístico do dito popular, mas no
sentido rude de não ter esperança, de se ver como um a mais
condenado a morrer em um lugar que não lhe oferece e não oferece
a outros vida digna. Há, no entanto um refúgio, uma possibilidade
de mudança, “Se um dia me arriscar num outro lugar, hei de levar
comigo a estrada que não me deixa sair de mim”, baila no
psicológico a possibilidade de sair dessa situação, mas sem deixar
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para trás as raízes culturais, a identidade nacional representada pela
estrada. Ainda segundo Jofré (2012, p. 45):

El sujeto también es productor de historias, puesto que
cuenta con la capacidad de construir narraciones. Incluso,
puede re-significar su trayectoria [...], no con el propósito
de controlar el curso de la historia sino de otorgarle su
propio sentido. Entonces, tiene la capacidad para retornar
reflexivamente sobre su pasado, proyectarse en el futuro y
transformarse en sujeto histórico38.

As palavras da pesquisadora argentina complementam e
subsidiam o argumento da personagem quanto à possibilidade de
mudança sem deixar de refletir sobre a essencialidade da vida e suas
bases culturais, porém não se abre mão do que já se é constitutivo do
sujeito para se reestruturar culturalmente, passando a entrar em um
processo de aculturação, essa capacidade descrita pela autora é
intrínseca ao ser humano, como um ser social que está em pleno
desenvolvimento e em processo de construção identitária.
Ressignificar, reconstruir, dar sentido à estrada de Kindzu é a
trajetória defendida pela articulista.

Essa capacidade de construção de narrativas, como textos
fundantes também fazem parte do constitutivo identitário de um
estado-nação. Somos regidos por padrões morais, nossa cultura tem
como base as narrativas que saíram da oralidade e passaram a
designar consensos sociais, ou seja, a moldar nossa sociedade e os
comportamentos dos seres humanos que fazem parte dela, textos de
cunho religiosos são os principais representantes dessas narrativas
de fundação.

No ensaio O narrador, Walter Benjamin (1986) afirma que
a experiência do ato de narrar está, isso na época em que escreveu,
em vias de extinção. Muito dessa afirmação dá-se pelo fato da

38 Tradução livre: O sujeito também é produtor de histórias, pois conta com a
capacidade de construir narrativas. Incluso, pode ressignificar sua trajetória [...],
não com o propósito de controlar o curso da história se não de lhe conferir seu
próprio sentido. Então, possui a capacidade para retornar reflexivamente sobre
seu passado, se projetar no futuro e se transformar em sujeito histórico.
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popularização da produção individualizada do gênero romanesco. A
tendência é aceitarmos tal afirmação sem a analisar e a infundir na
obra literária. Se a colocarmos no contexto da produção e confecção
do romance, torna-se verdade absoluta. Parece óbvio que nas
sociedades altamente urbanizadas o contexto, fogueira e histórias de
assombração se tornam inviáveis até certo ponto, pois surge a partir
desses contextos profissionais que se dedicam à contação de
histórias. Já pensando em sociedades ruralizadas ainda há o
assentar-se ao redor da fogueira e o contar façanhas, pescarias e
aventuras. Não há nenhuma discrepância na afirmativa de Benjamin,
pois encontramos narradores nas obras literárias que são bons
contadores. O foco do teórico é a experiência, não o ato de contar.
Para conceituar a experiência e não o ato isolado ele se utiliza de
dois tipos de narradores, mas não vamos nos deter a isso, nesse
momento.

Essa necessidade de se expressar, contar causos e estar
dividindo um tempo com o próximo é inerente ao ser humano, no
entanto, com a fluidez do tempo e a falta do mesmo temos nos
lançado a um abismo de solidão, não só da produção do romance e
sua leitura, estamos fadados a não refletir sobre tais assuntos,
estamos ocupadíssimos com uma nova forma de contar nossas
façanhas diárias, ou ler a respeito das proezas realizadas
concomitantemente à leitura. A novidade é assistida em tempo real,
os narradores se expõe para adquirirem públicos, todavia a maioria
de suas narrativas não geram nenhum tipo de aprendizado, mas
engendram na sociedade de consumo o desejo de estar no topo das
mídias, sobre essa sociedade que vela pela fugacidade e sobre o
instantâneo.

Esse instante eterno que se desfaz nas conjecturas de tempo
que se esvai, mesmo tendo a capacidade de ser eterno, aproveitar o
dia, o momento é a prerrogativa. No entanto, o lidar com o tempo
pelas personagens de Terra Sonâmbula, parece transcender e se fixar
de forma diferente, pois o tempo e o espaço têm valores mais
profundos devido às condições que o narrador os lança, a exemplo
vemos nas primeiras palavras de Kindzu essa prerrogativa:
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Quero pôr os tempos, em sua mansa ordem, conforme
esperas e sofrências. Mas as lembranças desobedecem,
entre a vontade de serem nada e o gosto de me roubarem
do presente. Acendo a estória, me apago a mim. No fim
destes escritos, serei de novo uma sombra sem voz. [...]
Nesse entretempo, ele nos chamava para escutarmos seus
imprevistos improvisos. As estórias dele faziam o nosso
lugarzinho crescer até ficar maior que o mundo. Nenhuma
narração tinha fim, o sono lhe apagava a boca antes do
desfecho (COUTO, 1996, p. 27).

Relacionar o tempo, para a personagem é como se relacionar
com a escrita em seu diário, isso toma uma proporção que parece
ser a principal forma que a personagem utiliza para inter-relacionar
acontecimentos e, no entanto, encontra alguns entraves, a memória,
a lembrança, que desobedecem, a profundidade de tal afirmativa está
em que, uma vez que a lembrança ocupa o espaço da memória no
presente, esse acaba sendo em até certo ponto substituído, “roubado”,
pois rememorar é reviver, ou ainda mais categórico na afirmativa
“Acendo a estória, me apago a mim”, minha história tem toda
prerrogativa de me substituir. O tempo em que se narra é o que se
vive distintamente do presente, ora narrar um fato ocorrido anos
antes é de certa maneira apagar o presente, mesmo que por um breve
instante, para enxertar e re-experenciar algo já ocorrido, uma vez
que todo enunciado está na esfera do aqui e agora.

Quando fala de seu pai, a personagem o descreve como um
contador de histórias, o qual fazia improvisos, as histórias
fantásticas que mudavam toda a estrutura do povoado, essa
capacidade assombrosa de inventar, de entreter e suas histórias
nunca terem fim é fruto de uma percepção temporal e de um
imaginário criativo que só a vivência e as adversidades da vida
podem produzir. Como uma espécie de Sherazade que para salvar a
vida de alguém se lança a criar um mundo de fantasia, com histórias
que se entrelaçam e parecem não ter fim. Ao ler os escritos de
Kindzu, Muidinga se utiliza do lume, a fogueira demarca um espaço
temporal, noite, isso é bem representado na adaptação, ele não o faz
só, a presença de Tuahir é constante, se bem que as histórias lidas
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pelo menino servem até para embalar o sono do velho que por vezes
solicita para que ele faça a leitura.

Vimos até esse momento que o passado, o presente, o
espaço, a memória, as relações entre sujeitos são materiais que a
humanidade se utiliza para construção de suas identidades, e é nesse
espaço físico temporal que tudo se realiza nas palavras do sociólogo
Bauman:

Seres humanos estão confinados de manhã à noite no espaço
físico em que atuam, num ambiente já predisposto e
continuamente regenerado no decorrer da luta em busca de
sentido e identidade. É nos lugares que se forma a
experiência humana, que ela se acumula, é compartilhada, e
que seu sentido é elaborado, assimilado e negociado. E é nos
lugares, e graças aos lugares, que os desejos se desenvolvem,
ganham forma, alimentados pela esperança de realizar-se, e
correm risco de decepção – e, a bem da verdade, acabam
decepcionados, na maioria das vezes. (BAUMAN, 2009,
p.18).

O confinamento mencionado pelo teórico diz respeito à
capacidade de se mover e estar arraigado a ambiente físico, um lugar
em que as atividades humanas são desenvolvidas, as realizações de
trabalhos e psicofísicas são produzidas. É também no lugar que
ocorre as transferências de experiências. “Os antepassados ficavam
órfãos da terra, os vivos deixavam de ter lugar para eternizar as
tradições” (COUTO, 1996, p. 67), essa preocupação em manter
raízes fixas em um espaço sagrado, o embondeiro, são aclarados
nessas nestas palavras, em um tom melancólico de desapropriação
das tradições que fundamentam toda identidade cultural e religiosas.
Os antepassados que ficam órfãos da terra, os sepulcros que são
violados, as tradições que são abandonadas pelos mais jovens, ou a
obrigação de abandonarem terras desfazerem de suas vivencias por
causa de conflitos armados.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Falar em construção de identidade, preponderantemente é
discorrer sobre síntese, tese e antítese. É falar em conflito, em
crescimento, em adaptação, em reformulação, em interação e
principalmente do ser humano e sua interação com o outro, o tempo,
o espaço e sua interação com as narrativas (mitos) de origem. Nas
obras de arte que propusemos a fazer essa breve análise, os
elementos que acabamos de mencionar nos conduzem a pensá-las
como uma representação de no mínimo uma reformulação das
identidades culturais do povo moçambicano, mas o mínimo é
sobreposto ao máximo, pois a narrativa deixa de ser local,
Moçambique, e assume um contexto mundial, pois passa a ser lida
em diversos países, dessa forma mesmo que retrate o contexto
moçambicano possui resquícios fundantes de muitos outros que
também foram colonizados. Não só na perspectiva de nação, há
também espectros humanos e individuais que por vezes são
característicos dos sujeitos ocupam determinadas estratificações
sociais.

Tanto no romance quanto na adaptação esses resquícios
estão patentes, e como o homem é um ser que está em
desenvolvimento, anseia pela arte, tem seus desejos, procura sua
autossatisfação, ele está enquadrado na incompletude. Como vimos,
o homem é um ser fragmentado, não possui uma única identidade,
na verdade está em processo de construção. O espaço e o tempo,
bem como o Outro são determinantes para que ele possa conferir o
sentido de pertencimento. Pertencer significando possuir
características, respeitando regras e participando de rituais que estão
fixados em uma determinada comunidade. No entanto, todos os
seres humanos, por mais que pertençam a uma determinada região e
se mudem para outras conseguem até certo ponto se adaptarem e se
aculturarem não esquecendo a “estrada” que percorreram, o alicerce,
os rudimentos basilares.

Os enfrentamentos apresentados tanto no filme quanto na
obra literária ocorrem na maioria das vezes individualmente e com
consequências coletivas, posto que a mudança individual postula
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como parâmetro para uma mudança da sociedade que cerca tal
sujeito. Em suma, nosso objetivo foi mostrar como elementos
externos são capazes de moldar as identidades humanas. E como
esses elementos se predispões nas obras ‘Terra Sonâmbula”, que só
o título já renderia muita pesquisa acadêmica. Essa é apenas uma
pequena leitura dessas magníficas obras, que podem e devem ser
mais bem exploradas.
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DOS LABIRINTOS DA REPRESENTAÇÃO: TRAUMA,
MEMÓRIA E VIOLÊNCIA NO ROMANCE DIÁRIO DA

QUEDA, DE MICHEL LAUB

Habacuque Sousa Amorim39

Fernando Simplício dos Santos40
_______________________________________________

INTRODUÇÃO

Lançado em 2011, Diário da Queda, de Michel Laub, é
um livro que deixa no decorrer da leitura uma marca em quem ler.
Não por acaso, o romance de Laub foi considerado em seu ano de
publicação como uma das melhores narrativas brasileiras, sobretudo,
por apresentar, em sua estrutura, a reunião de blocos fragmentados,
numerados em uma sequência de onze partes distintas, intituladas da
seguinte maneira: “Algumas coisas que sei sobre o meu avô”;
“Algumas coisas que sei sobre o meu pai”; “Algumas coisas que sei
sobre mim”; “Notas (1)”; “Mais algumas coisas que sei sobre o meu
avô”; “Mais algumas coisas que sei sobre o meu pai”; “Mais
algumas coisas que sei sobre mim”; “Notas (2)”; “Notas (3)”; “A
queda”; “O diário”. Assim esquematizado, o livro não contém
sumário rígido e, ao final da capa e contracapa, a leitura se inicia
com os capítulos enumerados acima de cada parágrafo.

Quanto à titulação dos blocos, percebe-se que eles formam
aspectos relacionados, artisticamente, ao funcionamento da memória,
pois são decorridas nas leituras somente “Algumas coisas que sei
sobre o meu avô”, “Sobre o meu pai”, e “Algumas coisas que sei
sobre mim”, e, posteriormente, mais “Algumas coisas que sei sobre
meu avô/meu pai/ sobre mim”. Sob tal perspectiva, há a
representação da transmissão de memória perpassada do avô para o
pai, e do pai para o narrador.

39 E-mail: habacuque15@htmail.com
40 E-mail: fernandosimpliciosantos@unir.br; fernandosimpliciosantos@gmail.com
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Em uma entrevista concedida à Revista Folha de São
Paulo41, por Guilherme Blender, Laub se pronunciou da seguinte
forma quanto à estrutura de sua obra: “Consegui dizer o maior
número de coisas. Ter escrito em fragmentos possibilitou uma
escrita mais solta que aos anteriores. Considero o meu melhor livro"
(BLENDER, 2011). Nota-se que a fragmentação presente em poucas
obras da literatura moderna vem se destacando no texto de alguns
escritores, para Laub, a escrita fragmentada é um recurso inovador,
no que diz respeito à expressividade das personagens de contos e
romances modernos.

A apresentação de uma estrutura fragmentada, ou “o uso
das formas breves e híbridas, a adaptação de uma linguagem curta e
fragmentária [...]”42, sugere às vezes que sua organização seja linear,
porém percebe-se que há uma fragmentação relativa à configuração
da memória, a qual capta as coisas do mundo de uma forma não
sistemática e, na maioria das vezes, atemporal. Por assim dizer, a
narrativa é constituída em primeira pessoa; retoma,
sistematicamente, as reminiscências de seu avô e de seu pai, a
propósito de analisar a história traumática de sua própria família, na
qual os temas principais versam sobre o antissemitismo e Auschwitz.
Destaca-se aqui, por exemplo, como são representadas as memórias
familiares e como estas últimas estão organizadas na estrutura do
romance de “forma traumática”. Além disso, bem como coloca
Schollhammer:

A narrativa construída sobre a figura do trauma tornou-se a
ficção psicanalítica preferida, pois permite que o incidente
traumático pessoal remeta metonimicamente ao trauma da
história e porque assim se justifica a necessidade de
reconstrução da identidade individual numa identidade
mais ampla, histórica, que o escritor trata de recuperar
(2013, p. 327).

41 �isponível em: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/890674-michel-laub-se-
rende-ao-judaismo-pela-primeira-vez.shtml. Acesso em 20, de maio, 2018.
42 Karl Erik Schollhammer, “CENA do CRI�E violência e realismo no Brasil
contemporâneo�, p.323.

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/890674-michel-laub-se-rende-ao-judaismo-pela-primeira-vez.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/890674-michel-laub-se-rende-ao-judaismo-pela-primeira-vez.shtml
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Por conta disso, ressalta-se o ambiente e o espaço
psicológico, porque estes articulam-se com outros elementos da
narrativa, retomando eventos indeléveis da história de vida do
narrador-personagem. Estes são organizados da seguinte forma: 1)
“A queda do menino João (melhor amigo do protagonista)”; 2) “O
suicídio de seu avô”; 3) “A morte de seu pai, agravada pelo
Alzheimer”. E tudo isso se vincula, de uma forma um tanto quanto
especial, às revelações contidas nos cadernos deixados pelo avô do
narrador-protagonista. Parece-nos que a estética de Michel Laub,
fazendo aqui uma paráfrase das ideias de Benjamin, está vinculada a
um tipo de estética do choque, presente, por exemplo, nas
vanguardas do século XX.

Além disso, a crítica a respeito da obra sugere que Diário
da queda pode ser lido como um romance de formação, porque
apresenta o protagonista jovem até a sua fase adulta, explicando
como ele desenvolveu a sua personalidade, em meio a outras
questões referentes à teoria do Bildungsroman43.

Na esteira reflexiva de tais constatações, este trabalho tem
como objetivo geral analisar a maneira como está representado, no
romance “Diário de queda” (2011), um questionamento contra
modernas configurações de coerção ou de violência e de qual forma
estas últimas categorias estão organizadas na estrutura deste
romance moderno, de forma a desempenhar um tipo particular de
crítica, tornando-se, portanto, fatores internos à narrativa.

Neste artigo, valemo-nos dos métodos sociológico e formal
da literatura, com o objetivo de apreciar a relação entre conteúdo
histórico e formas artísticas no romance Diário da queda, de
Michael Laub. Em primeiro lugar, o método sociológico da
literatura, assim como define Candido (2006, p. 13), contribui para
avaliar, na obra de Laub, a relação entre violência e contradições da
modernidade.

Desde o século passado, existe uma querela que tange o
métier da crítica, da teoria e da história literária. Com o advento do
estruturalismo, desde a segunda década do XX, a discussão em torno
da análise da obra literária era a seguinte: se a obra fosse

43 Termo alemão para designar Romance de formação/aprendizagem.
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considerada um objeto autônomo, seria fundamental pesquisar nela
mesma as características que a sustentam como tal. Foi assim que a
análise estruturalista se propagou pelas ciências humanas em geral.
Por outro lado, a um só tempo, ganharam destaques as apreciações
que, embora tivessem como objetivo central a apreciação de obras
literárias, a despeito destas últimas, examinavam a história, a
política, a economia, a filosofia, o direito, etc., deixando o mundo
artístico quase sempre em segundo plano. É justamente para sanar
este embate (entre o sociológico e o estrutural) que Antonio Candido,
a respeito do estudo dos elementos internos e externos que sondam a
análise de todo texto literário, ressalta que

Hoje sabemos que a integridade da obra não permite
adotar nenhuma dessas visões dissociadas (estrutural e
histórica); e que só a podemos entender fundindo texto e
contexto numa interpretação dialeticamente íntegra, em
que tanto o velho ponto de vista que explicava pelos
fatores externos, quanto outro, norteado pela convicção de
que a estrutura é virtualmente independente, se combinam
como momentos necessários do processo interpretativo.
Sabemos, ainda, que o externo (no caso, o social) importa,
não como causa, nem como significado, mas como
elemento que desempenha um certo papel na constituição
da estrutura, tornando-se, portanto, interno. (CANDIDO,
1965, p. 13-14)

Em segundo lugar, a “teoria do método formal”, conforme
explica-nos Boris Eichenbaum (2013), entre outros importantes
teóricos da literatura, ajuda-nos a analisar de qual forma ocorre a
evolução do gênero romance no século XX, isto é, configurada na
narrativa moderna. No que tange à teoria do romance, sabemos que,
por exemplo, o romance tradicional (aquele cujo maior modelo
provém do romance realista do século XIX), tinha um espaço
praticamente sem conflitos; o tempo da narrativa era linear, isto é,
obedecia à ordem cronológica de “começo, meio e fim”; as
personagens, neste tipo de romance, “eram realistas”. Sob tal foco, o
mundo totalizante do romance era “representado por completo”, tal
como se fosse uma “extensão da vida”.
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Por outro lado, o romance moderno, desde as narrativas de
Proust, Kafka, Joyce, Camus, em meio a muitos outros, está
estruturado de forma fragmentada: o tempo, o espaço e o enredo,
segundo alguns teóricos clássicos do assunto, neste tipo de romance,
aparecem estilhaçados. Por sua vez, a imagem do ser humano, no
romance moderno, passou por um tipo de desrealização ou
animalização, bem como salienta Anatol Rosenfeld:

Estas considerações sobre o romance moderno não visam a
uma apresentação sistemática ou histórica, por mais
rudimentar que seja, de um vasto setor da literatura atual.
O que propomos, nestas páginas, é um jogo de reflexões,
espécie de diálogo lúdico com o leitor, baseado numa série
de hipóteses possivelmente fecundas. A hipótese básica em
que nos apoiamos é a suposição de que em cada fase
histórica exista certo Zeitgeist, um espírito unificador que
se comunica a todas as manifestações de culturas em
contato, naturalmente com variações nacionais. (...) A
segunda hipótese sugere que se deva considerar, no campo
das artes, como de excepcional importância o fenômeno da
“desrealização” que se observa na pintura e que, há mais
de meio século, vem suscitando reações pouco amáveis no
grande público. (ROSENFELD, 1996, p. 76)

Talvez devido à eclosão das duas grandes guerras, a
reconfiguração do romance esteja vinculada a reconfiguração do
mundo, da vida, do tempo. É nesse sentido que acreditamos que o
livro Diário da queda, de Michel Laub, leva ao extremo essas
premissas observáveis na estrutura do romance moderno, de modo a
reestabelecer e fortificar uma crítica, marcada pelas principais obras
literárias do século XX, como, por exemplo, A metamorfose, de
Kafka; Em busca do tempo perdido, de Proust; A montanha mágica,
Thomas Mann; O estrangeiro, de Albert Camus, entre muitas outras,
que de certa maneira sublinham a reconceituação da forma clássica
do romance. Talvez no século XXI, a estrutura do romance moderno
já tenha passado por outras reformulações, mas ainda é preciso que a
crítica, a teoria e a história literária forneçam exemplos de como isso
vem sendo constituído. Nesse sentido, a análise da obra Diário da
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queda, de Laub, torna-se fundamental para o estudo da moderna
literatura brasileira.

A partir das reflexões expostas acima, seguindo as teorias,
tais como: as de Anatol Rosenfeld, Walter Benjamin e Antonio
Candido, a relação entre conteúdo histórico e forma artística ficará
bem mais clara.

ASPECTOS DO ROMANCE MODERNO EM DIÁRIA DA
QUEDA

Michel Laub nasceu em Porto Alegre, em 1973. Reside
atualmente em São Paulo. É escritor e ainda jornalista, além de ter
composto uma coleção literária de romances, bem aceita pelos seus
leitores nacionais e internacionais. Sua obra inclui: Música
Anterior (2001), Longe da água (2004), O segundo tempo (2006), O
gato diz adeus (2009), Diário da queda (2011), A maçã
envenenada (2013) e a mais recente: a obra intitulada O Tribunal da
Quinta-Feira (2016). Todos estes romances foram publicados pela
editora brasileira Companhia das Letras.

Laub compôs outros textos, ainda, como um dos
integrantes da edição “Os melhores jovens escritores brasileiros”, da
revista literária inglesa Granta. No decorrer de sua trajetória como
escritor romancista, Michel Laub recebeu diversos prêmios. Assim,
de acordo com a seguinte nota:

Recebeu os prêmios JQ – Wingate (Inglaterra, 2015),
Transfuge (França, 2014), Jabuti (segundo lugar, 2014),
Copa de Literatura Brasileira (2013), Bravo Prime (2011),
Bienal de Brasília (2012) e Erico Verissimo (2001), além
de ter sido finalista dos prêmios Dublin International
Literary Award (Irlanda, 2016), Correntes de Escrita
(Portugal, 2014), Jabuti (2007 e 2017), São Paulo de
Literatura (2012, 2014 e 2017), Portugal Telecom (2005,
2007 e 2012), APCA (2016), e Zaffari&Bourbon (2005 e
2011) (LAUB, 2011).44

44 Biografia disponível em https://michellaub.wordpress.com/biografia-contato-
entrevistas/ Acesso em 27 de maio de 2018.

https://michellaub.wordpress.com/2011/03/28/diario-da-queda-michel-laub-resenhas-entrevistas/
https://michellaub.wordpress.com/2017/01/09/o-tribunal-da-quinta-feira-entrevistas-materias-criticas/
https://michellaub.wordpress.com/2017/01/09/o-tribunal-da-quinta-feira-entrevistas-materias-criticas/
https://michellaub.wordpress.com/biografia-contato-entrevistas/
https://michellaub.wordpress.com/biografia-contato-entrevistas/
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Embora Michel Laub não tenha composto muitos livros
literários, seus escritos deixam sua marca no atual cenário literário
brasileiro. Não por acaso, foi ganhador ou ainda finalista de diversos
prêmios nacionais e internacionais no campo literário. Suas obras
destacam-se pela elaboração estrutural e temática, além da crítica
sempre atemporal tecida por elas.

Diário da queda, como dito anteriormente, está dividido
em onze partes distintas. Cada uma delas se completa de forma
abalizada, apesar da escrita fragmentada. Contudo, a narrativa
principal é a história de um homem e, sobretudo, das suas
lembranças, retomando as reminiscências de seu avô e de seu pai.
De qualquer modo, no livro de Laub, a constituição artística
referente ao espeço romanesco é “estilhaçada”, assim como destaca,
na teoria do romance moderno, Anatol Rosenfeld:

Nota-se no romance do nosso século uma modificação
análoga à da pintura moderna, modificação que parece ser
essencial à estrutura do modernismo. À eliminação do
espaço, ou da ilusão do espaço, parece corresponder no
romance a da sucessão temporal (ROSENFELD, 1996, p.
80).

Em Diário da queda, a antiga estruturação romanesca
parece ter tomado novas formas, novas perspectivas. Não obstante,
segundo Rosenfeld (1996, p. 80), “os relógios foram destruídos”, ou
seja, tomaram novas formas. E tal característica se aplica
profundamente ao Diário da queda, pois a total fragmentação da
fala do narrador-personagem é uma marca do romance moderno,
mas aperfeiçoada, de certo modo, por outros escritores e por Michel
Laub.

Para tanto, a narrativa se introduz da seguinte maneira:
“para mim tudo começa aos treze anos, quando deixei João cair na
festa de seu aniversário”. (LAUB. 2011. p. 33). É com este pano de
fundo “traumático”, ou seja, com as lembranças “da queda do
menino João”, que a história se desenrolará, e, à medida que o
narrador retoma este acontecimento tão marcante em sua vida e tão
vivo em suas memórias, a voz narrativa traz à tona a relação
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conflitante do pai e deste com o avô (sobrevivente de Auschwitz).
Assim, há uma “sinfonia de memórias” ou das vozes do discurso
(polifonia, segundo Mikhail Bakhtin) que, a partir de sua
fragmentação estética, fornecerá uma forma singular ao romance.

O narrador-personagem tenta entender o motivo pelo qual
a queda deste menino ainda lhe faz pensar e repensar em sua vida. A
resposta talvez seria pelo fato de João ser um não judeu “gói45”, mas
as atrocidades sofridas por eles durante a Segunda Guerra Mundial
não deveriam mudar esse pensamento de agir ou pensar como
antissemitas? Aqui, a contradição vem do paradoxo do “próprio
pensamento”, representado tanto pelo o ato de narrar quanto pela
forma estrutural da narrativa.

O enredo explica que tudo começa aproximadamente nos
de 1980, na cidade de Porto Alegre, na festa de aniversário de treze
anos de um colega da escola, completamente diferente dele e dos
seus demais colegas João não é judeu “gói”. Durante a festa de
aniversário, João é levantado para o auto durante treze vezes,
fazendo essa “cerimônia de levantamento”. Durante essa contagem,
o pequeno jovem, de acordo com o calendário hebraico, terá sua
conversão em Bar-Mitzvá46, a partir da qual ele será um sujeito ao
mandamento, praticando todos os 613 mandamentos divinos e
respondendo pelos seus atos divinos; alcançando a sua maioridade
religiosa. Desta forma, chegando à contagem final, seus próprios
colegas o deixam cair, de propósito, simplesmente, baseando-se em
uma “brincadeira”, que, no decorrer da narrativa, perceberemos que
terminará em um grande remorso e culpa. Posteriormente, a
brincadeira custará ao pequeno João meses de recuperação e de
processos de fisioterapia.

É a partir deste fato que a narrativa toma sua tecitura, isto
é, a qual, de “forma traumática”, vai paulatinamente sendo

45 Para os judeus, Gói é uma denominação de um individuo ou povo, que não tem
sua origem judaica.
46 �e acordo com a tradição judaica o Bar �itzvá, é uma cerimônia, na qual insere
o jovem judeu, na comunidade judaica como uma pessoa madura. A contagem da
maturidade é feita após seus treze anos de idade para os meninos e de 13 para as
meninas, desta forma, ambos tornam-se responsáveis pelos seus atos, de acordo
com a tradição lei judaica.
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constituída, vinculando vestígios da memória, peculiarmente, à
estrutura fragmentada (e, por isso, singular) do romance Diário da
queda. Bem como está exemplificado pelos fragmentos abaixo:

22.
“Para mim tudo começa aos treze anos, quando deixei João
cair na festa de aniversário [...]” (LAUB, 2011, p.33).
20.
“Se eu tivesse que falar de algo meu, começaria com a
história do colega que caiu na festa” (LAUB, 2011, p. 15).
7.
“Nesse dia a rede abriu na décima terceira queda e o
aniversariante caiu de costas no chão” (LAUB, 2011, p.
10).
13.
“Eu sonhei muitas vezes com o momento da queda, um
silêncio que durou um segundo, talvez dois [...]” (LAUB,
2011. p. 12).

Assim como destaca Anatol Rosenfeld, referindo-se ao
romance moderno, em Diário da queda:

[...] o passado e o futuro se inserem – através da repetição
incessante que dá ao romance um movimento giratório –
no monologo interior da personagem que se debate na sua
desesperada angústia, vivendo o tempo pesadelo [...]
(ROSENFELD, 1996, p.82-83).

O narrador-personagem constantemente se detém nas
lembranças que o afligem, a partir da queda do menino João, do
suicídio de seu avô e da morte de seu pai, desencadeada, entre outras
características, pelo Alzheimer. Através destes processos
traumáticos, colocaremos, em um primeiro momento, que o narrador
se detém ao uso abusivo da bebida alcoólica: “eu comecei a beber
aos catorze anos, depois que mudei de escola junto com João”
(LAUB, 2011, p. 63). Mais adiante, o narrador focaliza também o
percurso traumático do avô: “Aos catorze anos eu sentei na cama
com a garrafa de uísque que tinha pego no armário porque sabia que
o meu avô nunca deixou de pensar em Auschwitz” (LAUB, 2011, p.
99). Aqui, vida moderna e teoria do romance unem-se, de modo a
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vincular-se à enfrente aquilo que Walter Benjamin (1994, p.114)
denominou de “transmissão traumática da experiência”. Isto é, o
filósofo alemão nos ensina que, em um mundo devastado pelas
lembranças traumáticas da guerra, a maneira de se transmitir uma
história tinha se transformado drasticamente, de forma a reestruturar,
no século XX, a arte e a literatura consideradas como tradicionais.
Nesse sentido, Diário da queda pode ser considerado um romance
moderno.

É assim que, ao longo da narrativa, o narrador-personagem
se confronta com as reminiscências de seu avô, e de seu pai, bem
como a queda do menino. Sob sua perspectiva, o passado e futuro se
entrelaçam na mesma narrativa. E essa imbricação temporal e
atemporal é explorada nas mais diversas formas dentro do romance
em foco. Parafraseando Rosenfeld (1996, p. 77), para o narrador de
Diário da Queda: “o retrato desapareceu”. Desta forma, percebemos
que o romance, além de ser tido como um romance de formação, é
também considerado, sobretudo, um romance moderno, que, por sua
vez, tende a resistematizar, por exemplo, as narrativas romanescas
tradicionais do século XIX, aquelas nas quais a história romanesca
era linear e, por sua vez, o tempo seguia a linha cronologia, sem,
contudo, problematizar os fatos.

Outro fator a se observar na narrativa é o efeito de que,
quando há a exclusão de uma sequência no ramo espacial e temporal,
percebe-se automaticamente que se exclui o ponto da causalidade
dentro do romance, ou seja, (causa e consequência são
subvertidas) – tal estratégia narrativa é notada no texto, deixando às
vezes o leitor desnorteado, sobretudo, o leitor acostumado aos
modelos tradicionais, acentuando, desta forma, suas características
realistas. Não por acaso,

o termo realismo tem o grave defeito de esconder, o que é
provavelmente a característica mais original do gênero
romance. Se este fosse realista só por ver a vida pelo lado
mais feio não passaria de uma espécie de romantismo às
avessas; na verdade, porém, certamente procura retratar
todo tipo de experiência humana e não só as que se
prestam a determinada perspectiva literária: seu realismo
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não está na espécie de vida apresentada, e sim na maneira
como a apresenta (WATT, 1990, p. 13).

O leitor de Diário da queda não espera mais que o
narrador descreva as personagens de um modo perfeito, ou ainda
bem delimitadas, antes encontrado no modelo tradicional, mas sabe
que, ao observar as personagens por um novo viés, defronta-se com
uma arte que, talvez, possa ser considerada como pós-moderna,
devido às suas mais diversas peculiaridades representadas pelo
romance de Laub. Aqui, podemos nos valer mais uma vez das
considerações de Rosenfeld:

Não só modifica a estrutura do romance, mas até a da frase
que, ao acolher o denso tecido das associações com a sua
carga de emoções, se estendo, decompõe e amorfiza ao
extremo, confundindo e misturando, como no próprio
fluxo de consciência, fragmentos atuais de objetos ou
pessoas presentes e agora percebido com desejos e
angústias abarcando o futuro ou ainda experiências vividas
há muito tempo e se impondo talvez com força e realidade
maiores do que percepções ‘reais’ (ROSENFELD, 1996, p.
83).

Desta forma, vamos observando e conhecendo as
personagens, devido a uma íntima característica do romance
moderno, isto é, ao fluxo de consciência, que nos permite examinar
os segredos mais recônditos das personagens, bem como do narrador,
que insiste em representar um mundo “das ruínas”, das “sombras”,
da “desilusão”, em face de um universo perdido, mas regatado pelos
vieses da memória. Nas contribuições de Frye (1970), o modo
irônico é o privilegiado pela ficção do século XX. Nesse sentido,
este modo é moderno por excelência. Por exemplo, pode-se citar o
herói de Kafka, do romance Metamorfose, que acorda um dia
transformado num enorme inseto. No romance Ulisses, remetendo-
se à epopeia clássica, Joyce ironiza o herói, transformando-o num
ser inferior. Portanto, a característica fundamental do modo irônico é
retirar, na arte e na literatura, os aspectos “humanos do homem”, de
maneira crítica e irônica.
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DA VIOLÊNCIA EM DIÁRIO DA QUEDA

Em um “ir e vir de memórias e recordações”, presentes no
livro Diário da queda, observa-se que entre a narração é visível a
problemática da violência, enquanto componente formador do
narrador-personagem em sua fase jovem, em um sentido que
cotidianamente João é violentado e xingado nos mais variados níveis,
tanto pelo próprio narrador quanto pelos amigos do narrador, sendo
estes judeus. Ao falar sobre o menino João o narrador nos expõe que:

30.
Havia outros não judeus na escola, mas nenhum como
João. Uma vez um deles segurou um colega e o arrastou
por quarenta metros e esticou seu braço direito e bateu
com um portão de ferro várias vezes nos dedos, e quando o
colega estava se contorcendo ele pegou o braço esquerdo e
fez a mesma coisa. João era diferente: o colega o mandava
ficar de pé, e ele ficava. O colega jogava o sanduíche de
João longe, e ele ia buscar. O colega segurava João e o
forçava a comer o sanduíche, mordida por mordida, e no
rosto de João não se via nada --- nenhuma dor, nenhum
apelo, nenhuma expressão. (LAUB, 2011, p.29).

A permanência dos atos sofridos contra João nos seus
variados sentidos se propaga por quase toda a narrativa, percebe-se
desta forma que, o mesmo ao ser exposto em uma constância de
violência inserida pelo narrador e seus colegas, é colocado um
impacto tão grande na vida do sujeito, de tal forma, que este apenas
internaliza os atos recebidos pelos alunos da escola, não expondo o
sentimento de dor e sofrimento em meio a constante violência, isto
nos remete às palavras de Veena Das et al.(2000), quando este
afirma que, “não é comum que quem foi agredido queira comentar o
que vivenciou”.

A constituinte da violência sobre João é passada sobre um
grande período de vivência, perpassada sobre o tempo e o espaço na
narrativa, no qual é praticada pelos alunos da escola, e ainda com a
presença do narrador-personagem, a constância da violência
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praticada no tecer da narrativa é bem explícita, no seguinte
fragmento da narrativa, no qual elucida a iniciação da ferocidade
contra João:

32.
A música começava assim, como areia, come areia. Era
como um ritual, o incentivo enquanto João virava o rosto e
tentava escapar dos golpes até não resistir e abri a boca, o
gosto quente e áspero, sola de tênis na cara, e só aí o
agressor cansava e os gritos diminuíam e João era deixado
até se levantar já sozinho, ainda vermelho e ajeitando a
roupa e pegando de novo a mochila e subindo de novo as
escadas como admissão pública do quanto ele era sujo, e
fraco, e desprezível. (LAUB, 2011, p. 20).

A perspectiva da violência sobre João é de extrema
constância, a inserção dos atos de violência é construída sobre um
ritmo musical que através deste, é iniciado o “ritual de violência”.
De acordo com Ginzburg:

Aqui a violência é entendida como uma situação,
agenciada por um ser humano ou um grupo de seres
humanos, capaz de produzir danos físicos em outro ser
humano ou outros grupos de seres humanos. Estou
entendendo a violência como um fenômeno que inclui um
deliberado dano corporal. A violência, tal como definida
aqui, envolve o interesse em machucar ou mutilar o corpo
do outro, ou leva-lo à morte (GINZBURG, 2012, p. 11).

A construção da representação da violência e lembranças
está intimamente interligada no romance, no tempo e no espaço,
quando o narrador afirma que “aos treze anos eu tinha: [...] um soco
inglês, um pequeno canivete” (LAUB, 2011, p. 12). A premissa de
que aos treze anos o narrador-personagem tinha em sua posse
objetos que detém um caráter violento se concretiza por vários
momentos da narrativa, inclusive no ambiente da escola, quando o
narrador de Diário da Queda afirma:
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9.
Uma escola judaica, pelo menos uma escola como a nossa,
em que alguns alunos chegam de motorista, outros passam
anos sendo ridicularizado, um deles com a merenda
cuspida todos os dias, outros trancado numa casa de
máquinas a cada recreio, e o colega que se machucou no
aniversário já havia sofrido com isso, nos anos anteriores
ele foi repetidamente enterrado na areia --- uma escola
judaica é mais ou menos como qualquer outra (LAUB,
2011, p. 11).

De certa maneira, as reminiscências da violência estão
organizadas nas variadas formas no contexto do romance de Michel
Laub, a queda do menino João, o suicídio de seu avô e a morte de
seu pai agravada pela doença de Alzheimer, e isto tudo se vincula ao
fragmentário das memórias e recordações do personagem narrador,
mas toma seu ápice quando o narrador, de Diário da Queda,
comenta que “se eu tivesse que falar de algo meu, começaria com a
história do colega que caiu na festa” (LAUB, 2011, p. 15), e ainda:
“para mim tudo começa aos treze anos, quando deixei João cair na
festa de aniversário” (LAUB, 2011, p. 33). É comum nas
comemorações de Bah Mitzvah fazer o ritual de levantamento do
aniversariante, jogando-o para cima 13 vezes, porém algo diferente
aconteceu:

7.
[...] embora isso só tenha acontecido uma vez, na hora do
parabéns, e naquele ano era comum jogar o aniversariante
para o alto treze vezes, um grupo o segurando nas quedas,
como numa rede de bombeiros -- nesse dia a rede se abriu
na décima terceira queda e o aniversariante caiu de costas
no chão (LAUB, 2011, p. 10).

A inserção da cena da queda do João perpetua por toda a
narrativa, isto é, trata-se de um pano de fundo para o fluxo de
consciência constante que o narrador tem no ir e vir da cena de
queda, por conseguinte:
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8.
Ao cair ele machucou uma vértebra, teve de ficar de cama
dois meses, usar colete ortopédico por mais alguns meses e
fazer fisioterapia durante todo esse tempo, tudo depois de
ter sido levado para o hospital e a festa ter se encerrado
numa atmosfera geral de perplexidade, ao menos entre os
adultos presentes, e um dos que deveriam ter segurado esse
colega era eu (LAUB, 2011, p. 11).

Nesta cena, o episódio da queda do menino João
desempenha um rompimento de violência. Percebemos na parte final
do fragmento que o narrador poderia ter evitado o acontecimento.
Contudo, a cena se concretiza no seu plano fomentado pelos colegas,
as palavras do narrador-personagem no seguinte trecho representam
o entrechoque do presente e passado:

38.
[...] era só ter esticado o braço, só ter amortecido o
impacto e João teria levantado, e eu nunca, mais veria nele
o desdobramento do que tinha feito por tanto tempo até
acabado ali [...] (LAUB, 2011, p. 22).

Isto nos traz a ideia de que a violência propagada nos seus
variados sentidos está apresentada por todos agentes, um violento e
outro não violento, o que propaga e o que é receptor das atitudes. No
entanto, em Diário da queda, de Michel Laub, há uma presença de
um agente que se importa com o agredido, que cria um laço de
afetividade, e que no tecer da narrativa o narrador-personagem se
aproxima de João. Para tanto, isto nos remetes às palavras de
Schollammer (2013), quando este nos afirma que:

Na prosa contemporânea o impacto afetivo não surge em
decorrência do supérfluo dentro da descrição
representativa, senão em consequência de uma redução
radical do descritivo, de uma subtração na estrutura
narrativa da construção sintática de ação e da preeminência
da oralidade contundente do discurso à procura do impacto
cruel da palavra-corpo [...] o afeto é assim a entender
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como a transformação sensível em reação a certa situação,
coisa ou evento (SCHOLLAMMER, 2013, p. 173).

Nesta perspectiva, podemos perceber que o acontecimento
da queda, concretizado na cena acima introduz no narrador um laço
afetivo, que permeara a entrada da empatia por uma boa parte da
narrativa, tal qual nos reflete o trecho, no qual incide o
reaparecimento de João e a aproximação do narrador-personagem
em se aproximar do mesmo. Após o incidente:

20.
[...] de como ele reapareceu na escola meses depois. De
como criei coragem para me aproximar dele, uma pergunta
quando os dois estão no corredor esperando pela próxima
aula, um comentário qualquer sobre a prova na semana
seguinte ou o casaco do professor que estava sempre cheio
de caspa, e da maneira como ele respondeu ao meu
comentário, como se aquela fosse uma conversa qualquer e
fosse possível para qualquer um de nós esquecer que ele
estava de colete ortopédico, e a cada vez que ele levantava
era como se todos prestassem atenção se estava
caminhando de forma diferente, com um passo um pouco
mais alto que o outro, um ritmo levemente irregular que
acompanharia para sempre a ele e aos que estavam na festa
(LAUB, 2011, p. 15).

DO TRAUMA EM DIÁRIO DA QUEDA

Uma das principais características no âmbito da violência,
na literatura, diz respeito ao articulamento entre a(s) vivência(s) de
cenas de violência enquanto destruição/fragilização do sujeito e a
propagação da violência enquanto característica na vida do sujeito.
Isto está intrinsicamente interligado como um constituinte do trauma.
Em virtude do que foi presenciado ou ainda vivido, o componente
traumático é um não superamento das condições vivenciadas em um
passado remoto. Aqui, está um ponto fundamental da estética de
Laub: representar esse choque não superado a partir de temas e da
forma-romance.
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Para tanto, “a ruptura é elaborada em razão da
impossibilidade de estabelecer uma continuidade lógica e casual
entre passado e presente” (GINZBURG, 2012, p. 174).

Nossa concepção de trauma é surgida no inicio do século
XX, por Sigmund Freud, acrescentado das contribuições de Jacques
Lacan. Sigmund de Freud nos possibilita pensar no episódio
traumático como “uma grande ruptura que foi causada no escudo
protetor contra os estímulos” (1920, p. 42). O aparelho psíquico do
sujeito é exposto há um acontecimento com uma carga excessivo
excitação, que vai além do seu processo de capacidade, “gerando
desestabilização e a suspensão da homeostase presidida pelo
princípio do prazer”. Diante disto, o fato ocorrido, ou ainda o fato
traumático, no qual passa a extrair toda a força em forma de energia
cerebral que estaria disponível no aparelho psíquico, instalando
sucessivamente a repetição na memória o fato ocorrido. Expondo de
modo constante um passado que não passa. Os sonhos se tornam um
transmissor desses acontecimentos, que vivem a perseguir o sujeito,
os sonhos se interligam ao episódio traumático, tornando uma
espécie de reforço da psique, com o intuito de “dominar
retrospectivamente o estímulo” (ibid.) e nos revelam para algo, que
fora muito além do princípio do prazer.

As contribuições de Jacques Lacan, ao fazer um retorno a
Freud quanto ao tema traumático, trazem-nos inovações altamente
pertinentes, quando este, por exemplo, traz à tona a noção do real.
Para tanto ele salienta que o real se constitui juntamente com o
imaginário e o simbólico, um dos componentes da constituição da
experiência humana. Para Lacan, o acontecimento traumático tem
como constituinte o encontro com o real do sujeito. Um incidente,
no qual o sujeito nunca se está preparado, e que, sobretudo, é difícil
relatar o ocorrido.

Nesta mesma linda de pensamento, citamos Dominik La
Capra, no qual nos acrescenta a concepção de trauma histórico (conf.
LA CAPRA apud SULEIMAN, 2006, pp. 132-133). Este se
interliga a um acontecimento fortemente marcado na vida do sujeito,
contudo não se aplica a todas as pessoas. O trauma histórico pode
ser tanto no âmbito coletivo, como, por exemplo, ser prisioneiro de
Auschwitz, trauma individual, se aplica ao narrador-personagem do
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romance “Diário da Queda”, de Michel Laub, quando este vive
incessantemente remetendo ao episódio da queda do menino João,
marcando um antes e depois na vida do sujeito. Podemos percebe
isso quando o narrador-personagem afirma: “se eu tivesse que falar
de algo meu, começaria com a história do colega que caiu na festa”
(LAUB, 2011, p. 15), e também: “Para mim tudo começa aos treze
anos quando deixei João cair na festa de aniversário” (LAUB, 2011,
p. 33).

A reação ao traumático, à medida que rompe as ligações,
incide diretamente e imediatamente sobre a consciência e
sobre as fronteiras entre as instâncias psíquicas (...). A
ruptura promovida pelo trauma questiona dolorosamente
no sujeito a continuidade do si mesmo, a organização de
suas identificações e ideais, o emprego dos mecanismos de
defesa, a coerência de sua forma pessoal de sentir, de atuar
e de pensar. (HELLER; MARTINS COSTA, 2005, p. 415).

De acordo com essa perspectiva, os reflexos de uma
brincadeira na festa de aniversário trouxeram um impacto grande na
vida do narrador-personagem, seus amigos voltaram ao seu
cotidiano, o que aconteceu justamente o contrário na vida do
narrador, o reflexo do acontecimento permeia toda a narrativa. É a
partir deste momento que a vida do narrador muda, na mesma
consonância com a vida de João.

A queda do menino João é igualitária a um choque
psíquico que o acompanhara por toda a sua vida, fazendo-se
presente em seus sonhos:

Eu sonhei muitas vezes com o momento da queda, um
silêncio que durou um segundo, talvez dois, um salão com
sessenta pessoas e ninguém deu um pio, e era como se
todos esperassem um grito do meu colega, um grunhido
que fosse, mas ele ficou no chão de olhos fechados até que
alguém dissesse para que todos saíssem de perto porque
talvez ele houvesse se machucado, uma cena que passou a
me acompanhar até que ele voltasse à escola, e passasse a
se arrastar pelos corredores, de colete ortopédico por baixo
do uniforme no frio, no calor, no sol, na chuva (LAUB,
2011, p. 12-13).
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É após esse acontecimento que narrador se atém ao uso
abusivo das bebidas alcoólicas. “eu comecei a beber aos catorze
anos, depois que mudei de escola junto com João” (LAUB, 2011, p.
63). No tecer da narrativa, o narrador-personagem acrescenta sua
herança traumática, passada de geração para geração: “aos catorze
anos eu sentei na cama com a garrafa de uísque que tinha pego no
armário porque sabia que o meu avô nunca deixou de pensar em
Auschwitz” (LAUB, 2011, p. 99).

(...) quando um acontecimento com potencialidade
traumática (...) vem perturbar ou impedir um processo de
integração harmônica, ele cria lacunas, inclusões, criptas
na psique em questão. Esses “passados em silêncio”, ou
“mantidos em segredo”, esses “restos insensatos” de um
acontecimento inaceitável estão fora de um trabalho
psíquico, mas vão obstruir a psique do sujeito e do grupo,
permanecendo em estado bruto, consagrados à repetição e
oferecidos às identificações da criança, geração sucessora
(...). (BAÜ- MER; TRACHTENBERG; KAHL, 2005, pp.
387-388).

No tecer da narrativa, o narrador de “Diário da Queda”
confronta o seu episódio traumático com o do seu avô. A narrativa
nos revela que o narrador nunca chegou a conhecer o seu avô, pois
havia morrido quando seu pai tinha apenas catorze de idade. O
comparativo gigante entre o campo de concentração de Auschwitz
com milhões de vítimas confronta-se à queda do menino João em
um primeiro momento, com apenas uma única vítima. Nesta
perspectiva, o ocorrido com seu avô não é tão relevante quanto ao
momento traumático da queda de João:

14.
Se na época perguntassem o que me afetava mais, ver o
colega daquele jeito ou o fato de meu avô ter passado por
Auschwitz, e por afetar quero dizer sentir intensamente,
como algo palpável e presente, uma lembrança que não
precisa ser evocada para aparecer, eu não hesitaria em dar
a resposta. (LAUB, 2011, p. 13)
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30.
(...) comecei a ter vergonha de ter gritado gói filho de uma
puta, e isso se misturava com o desconforto cada vez
maior diante do meu pai, uma rejeição à performance dele
ao falar de antissemitismo, porque eu não tinha nada em
comum com aquelas pessoas além do fato de ter nascido
judeu, e nada sabia daquelas pessoas além do fato de elas
serem judias, e por mais que tanta gente tivesse morrido
em campos de concentração não fazia sentido que eu
precisasse lembrar disso todos os dias. (LAUB, 2011, p. 37)
18.
[...] mesmo que Auschwitz seja considerada a maior
tragédia do século XX, o que inclui milhões de pessoas
que morreram em guerras e massacres e regimes de toda a
espécie, uma exposição burocrática de estatísticas sobre
vítimas que desapareceram há tanto tempo e que, mesmo o
meu avô, e até o meu pai considerando o que ele acabou
sofrendo indiretamente em virtude disso, jamais teriam
uma fração da importância que João tinha para mim aos
catorze anos? (LAUB, 2011, p. 121)

O frequente questionamento do narrador-personagem em
relação à intensa obrigação de ficar relembrando o acontecimento no
campo de concentração de Auschwitz, que marcou a vida de seu avô
e, que de certa forma acabou deixando suas marcas na vida de seu
pai, deixa-o sempre desconfortado quanto a isto. O discurso de seu
pai constantemente sobre o antissemitismo propaga juntamente com
a vergonha de ter participado da brincadeira mal sucedida. A
narrativa se concentra desta forma em uma relação de causa e efeito
diante de tudo: “não fazia sentido que eu quase tivesse deixado um
colega inválido por causa disso, ou porque de alguma forma havia
sido influenciado por isso, o discurso do meu pai como uma reza
antes das refeições, a solidariedade aos judeus do mundo” (LAUB,
2011, p. 37).

Tudo isso chega a seu clímax quando o narrador confessa
para o seu pai que não liga para todo aquele discurso de judaísmo e
antissemitismo e para o que tinha acontecido com o seu avô, e
conclui “olhando nos olhos dele, que eu queria que ele enfiasse
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Auschwitz e o nazismo e o meu avô bem no meio do cú” (LAUB,
2011, p. 50).

Diante de tudo isto, o narrador responsabiliza o pai pelo
acontecido com o colega João:

18.
(...) porque de algum modo meu pai era responsável pelo
que aconteceu com João, aquelas histórias todas sobre o
Holocausto e o renascimento judeu e a obrigação de cada
judeu no mundo de se defender usando qualquer meio, o
inimigo que você nunca deixará de enfrentar, em quem
você nunca mais deixará de pensar porque agora ele está
numa cadeira de rodas. (LAUB, 2011, p. 70)

O sentimento de culpa transformado em trauma está
disposto na transmissão traumática de experiências (de geração para
geração). Experiências estas que remetem diretamente a Auschwitz
e à luta contra o antissemitismo. Assim, o romance intitulado
“Diário da queda”, portanto, faz menção ao acontecimento
traumático percorrido de geração para geração, em que ambos os
personagens avô, pai e neto encontraram na escrita, a forma de
transmitir seu trauma histórico perpetuando, desta forma, uma
geração traumática; uma “geração da queda”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os tempos recentes no âmbito da literatura trouxeram-nos
transformações pertinentes quanto ao estruturamento, à escrita e ao
gênero romance, não perpetuando o canônico para o contemporâneo,
mas revendo o sentido de cânone. O realismo nas obras literárias
ganhou seus espaços e constitui nos romances de formação um
aspecto importante. Por outro lado, uma constituinte do
contemporâneo é a desrealização. Por exemplo, em Diário da queda,
por apresentar o protagonista jovem até a sua fase adulta, como ele
desenvolveu a sua personalidade, esta trajetória é representada de
forma fragmentada, (des)realizada, não linear, imitando os flashes
da memória.
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A violência e a escrita são os principais elementos
presentes na narrativa, perpassadas do avô, filho e neto, visto que as
relações entre eles se aproximam através do processo fragmentado
da memória. O avô após a violência sofrida em Auschwitz
encontrou na escrita, nos seus últimos anos de vida, um modo de
perpetuar sua memória, mas de um modo diferente de como as
coisas deveriam ser e de como as coisas “realmente são”. O pai do
narrador-personagem, após o resultado dos exames feitos, descobre
que é portador da doença Alzheimer, uma doença degenerativa que
afeta aos poucos a memória do indivíduo e que, diante disso, tenta
resolver escrever as coisas mais relevantes desde a sua infância. A
escrita fragmentada do romance está vinculada a sua representação
moderna, rescrevendo a forma do gênero clássico.

É possível percebe, neste sentido, que, em “Diário da
queda”, a força da transmissão é passada através da escrita,
consistindo como uma herança passada de geração para geração,
tornando os personagens mais próximo um do outro. As
personagens trazem consigo recortes de violências praticadas
coletiva e individualmente ou a violência sofrida nos seus variados
sentidos. Transformando em um constituinte do trauma-escrita-
romance.

Na obra de Michel Laub, o trauma se apresenta em cada
momento de produção da narrativa. Trauma, memória, violência se
conduzem em volta do vivido pelas gerações familiares. Por conta
disso, ressalta-se o ambiente e o espaço psicológico, porque estes
articulam-se com os outros elementos da narrativa, retomando
eventos indeléveis da história de vida do narrador-personagem e
tudo isso está organizado na estrutura do romance de “forma
traumática”, tornando o romance de Laub como um dos ícones
máximos de nossos romances modernos, isto é, do século XXI.

O narrador-personagem é constantemente perseguido pela
cena traumática da queda do colega, o João. A memória da queda é
visível e percebida em toda a narrativa, na qual o narrador, por
inúmeras vezes, menciona o episódio que o persegue, formando,
assim, nos “vai e vens” das linhas romanescas a sua obra,
testemunhando a suas “quedas”.
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Não por acaso, Diário da queda foi considerado um dos
melhores livros de 2011, por conter em sua estrutura algo “fora do
normal”, numerando cada parágrafo, como bem observados, e
fragmentados e não linear. Daqui, surge a ideia da numeração
esparsa dos capítulos. Todavia, a sua leitura não é de fácil acesso,
porque, como toda boa obra exige, depende da leitura de cada
intérprete, tornando por esta e outras maneiras um livro prazeroso e
desafiador, porque nada é dado de graça ao público ledor – assim
como nada foi dado de gratuitamente ao narrador, aos seus
familiares e às pessoas de sua geração.
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O ENSINO DE HISTÓRIA E LITERATURA AFRO-
BRASILEIRA NA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO

GRÖHS EM ÁGUA BOA-MT47

Isis Gardênia Kato de Sousa48
Márcia Juliana da Silva49
Maxsuel Pereira Barbosa50
Michele Salete Reis51

_______________________________________________

INTRODUÇÃO

A aprovação da lei 10.639/03, que determina a
obrigatoriedade do ensino sobre História e Cultura Afro-brasileira
nos estabelecimentos de ensino Fundamental e Médio, mesmo após
a sua aprovação, ainda é pouco expressiva nos currículos escolares e
nos cursos de formação docente.

A referida lei pode ser considerada um grande avanço para a
democratização do ensino e a valorização de todos os grupos que
contribuíram para a formação do Brasil. No entanto, somente a
existência da lei não basta, é necessário desenvolver políticas
públicas que viabilizem ao profissional docente se apropriar do
conhecimento necessário para fazer cumprir a lei, seja ampliando a
oferta de cursos de formação, seja exigindo das instituições
responsáveis pela formação do profissional docente que reformulem
seus currículos, rompendo com o modelo eurocêntrico.

De acordo com Rüsem (2009), a história tem como função
didática formar a consciência histórica na perspectiva de fornecer
elementos para uma orientação e uma interpretação, ou seja, o

47 Esse artigo se propõe investigar se a Lei 10.639/03, está sendo executada nas
salas de aula da Educação Básica e especificamente na Escola Estadual Antonio
Gröhs, no município de Água Boa - �T.
48 E-mail: isiskato1@gmail.com
49 E-mail: maju.rs@gmail.com
50 E-mail: maxsuelpereirab@gmail.com
51 E-mail: michelereis92@hotmail.com
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conhecimento histórico deve dar sentido as ações humanas e
possibilitar aos sujeitos a apropriação da sua própria identidade.
Nesse ensejo, conhecer a história dos africanos e dos indígenas,
além da história dos europeus, é fundamental para a compreensão
das nossas ações e da realidade que nos cerca.

Também Oliva (2003) chama a atenção para a necessidade de
estudar o continente africano pelo fato do Brasil ter uma estreita
relação com a África e pelo grande valor que todos os grupos
étnicos têm para o estudo da História da Humanidade. A visão que
se tem do continente africano é marcada por estereótipos
preconceituosos em relação a escravidão e a problemas enfrentados
por algumas regiões da África, como epidemias, fome, guerras, etc.,
que são enfatizados pela mídia como se fossem generalizados no
continente africano.

Para romper com esses paradigmas e a visão da África a partir
de uma perspectiva eurocêntrica, Mattos (2003) propõe que a
identidade negra e a história dos africanos sejam trabalhadas e
compreendidas dentro de um contexto mais amplo que leva em
consideração aspectos do próprio continente africano e a origem das
diferentes etnias que nele habitam e/ou habitavam.

Em grande parte da bibliografia produzida sobre a História do
continente africano, percebe-se o estranhamento e o juízo de valor
acerca da cultura do outro. Horta (1995) defende que nas obras
produzidas sobre a África o que predomina são representações da
história a partir do ponto de vista daquele que a escreve e ainda
chama a atenção para o fato dessas representações serem de ambos
os lados, pois certamente os africanos, ao entrar em contato com o
mundo europeu, também elaboraram interpretações e
ressignificaram elementos incorporados da cultura do outro.

No que concerne à Literatura, torna-se imprescindível que
esta seja trabalhada desde a tenra idade, a partir dos anos iniciais,
despertando nos alunos a sua construção identitária e a de outrem,
oportunizando por meio da leitura o reconhecimento da cultura
africana e a sua intersecção com a cultura afro-brasileira.

Em consonância a isso, percebe-se que o ensino de literatura
africana enquanto componente curricular da Língua Portuguesa
deveria oportunizar o ensino e a aprendizagem da cultura negra.
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É notório que os livros didáticos deixam a desejar quando se
trata de relações étnico-raciais, abordando o assunto de maneira
superficial e apresentando conteúdo insatisfatório ao que se refere “a
contribuição do povo negro para a história do Brasil.”52 Segundo as
Orientações e ações para a educação das relações étnico-raciais, a
literatura africana deve apresentar:

[...] ilustrações positivas de personagens negras; cujos
conteúdos remetam ao universo cultural africano e afro-
brasileiro; que possibilitem aos leitores o acesso a obras
nas quais habitem reis e rainhas negros(as), deuses
africanos, bem como os mitos afro-brasileiros; em que as
tessituras realizadas durante a leitura possam contribuir
para elevação da autoestima dos/das jovens e adultos; que
representem sem estereótipos a população negra brasileira;
que analisem também a contribuição das obras estrangeiras
em que aparecem essas personagens. Muitas delas,
praticamente desconhecidas, rompem com a tradição de
representação estereotipada das narrativas e ilustrações em
relação à população negra. (BRASIL, 2006 p.113)

Para que haja a desconstrução do ideário que traz a imagem
do negro como pejorativa socialmente e, portanto, no ambiente
escolar, a escola necessita desenvolver meios para minimizar os
preconceitos e se posicionar contra qualquer tipo de discriminação:

O resgate da memória coletiva e da história da comunidade
negra não interessam apenas aos alunos de ascendência
negra. Interessam também aos alunos de outras
ascendências étnicas, principalmente branca, pois, ao
receber uma educação envenenada pelos preconceitos, eles
também tiveram suas estruturas psíquicas afetadas
(BRASIL, 2014, p. 18).

Desse modo é salutar que o ensino de História e Literatura
Afro-Brasileira ocorra efetivamente no currículo da Educação
Básica, oportunizando não somente o conhecimento dessa cultura,

52 §1º da Lei nº. 10.639, de 09 de janeiro de 2003.
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mas combatendo o estereótipo negro reproduzido na sociedade e
fomentando o reconhecimento e valorização da diversidade.

A HISTÓRIA E LITERATURA AFRO-BRASILEIRA NO
CONTEXTO ESCOLAR

A superioridade racial e cultural europeia foi por muito tempo
legitimada pela historiografia devido a influência do positivismo. A
história da África era pouco conhecida pelo fato de serem
comunidades de tradição oral e a oralidade não era uma fonte
reconhecida no campo da historiografia.

É importante destacar que de acordo com Oliva (2003), a
partir do surgimento de ideologias como o pan-africanismo e a
negritude, houve uma ressignificação da identidade africana. Muitos
intelectuais passaram a estudar e enaltecer as características
histórico-culturais da África e integrar suas pesquisas às inovações
da historiografia mundial.

No entanto, o autor chama a atenção pelo fato de que mesmo
após as pesquisas no campo da historiografia africana terem
aumentado significativamente em termos quantitativos e qualitativos,
o livro didático, que é um dos principais recursos utilizados em sala
de aula, pouco mudou em relação a visão eurocêntrica da história.

É interessante destacar que após a aprovação da lei nº.
10.639/03, a inclusão da história da África nos materiais didáticos
ainda é muito limitada. Estes destacam apenas a história do negro a
partir da travessia do Oceano Atlântico e da sua chegada a América
como escravos, desconsiderando toda a história do negro em seu
continente de origem, reconhecendo apenas a história a partir de
uma visão eurocêntrica.

Além dos europeus, negros e índios contribuíram
significativamente para a formação do Brasil. É possível reconhecer
em nossa cultura elementos culturais desses três grupos étnicos e,
nesse sentido, a história deve seguir esse mesmo critério de
democratização. Ou seja, as histórias do europeu, do negro e do
índio deveriam ser apresentadas aos estudantes de maneira
democrática, sem dar ênfase a história de um determinado grupo,
como o que de fato acontece.
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O ensino da história, se trabalhado de maneira democratizada,
pode contribuir para romper com o preconceito e a discriminação
dos negros e índios, fazendo com que estes reconheçam sua
identidade, a valorizem e contribuam para o desenvolvimento de
ações afirmativas necessárias para tentar redimir os erros cometidos,
tanto no passado quanto no presente, em relação a esses grupos.

Uma das formas de romper com tal visão é ensinar a literatura
africana, desvendando aos olhos dos estudantes, que literatura não se
faz somente com personagens de pele branca e olhos claros, pois os
negros também são protagonistas de suas próprias histórias.

Assim, por meio da literatura afro-brasileira na Educação
Básica, torna-se possível o reconhecimento da História e Cultura dos
povos africanos, oportunizando entender como os negros aqui
chegaram, e minimizando o preconceito racial em nossa sociedade.
Reconhecer a história e cultura do outro implica olhar para nossa
própria cultura com alteridade.

ANÁLISE DO ACERVO HISTÓRICO E LITERÁRIO DA
BIBLIOTECA DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO GRÖHS

No município de Água Boa, a Escola Estadual Antonio
Gröhs, carece de livros didáticos, obras literárias, além de textos
e/ou documentos históricos que versam sobre o ensino de história e
cultura afro-brasileira nos preceitos da lei 10.639/03.

Desde a aprovação da supracitada lei, pouco se tem
trabalhado nas formações continuadas ou cursos voltados para a
temática em questão. Nota-se que o tema é recorrentemente
encarado como um tabu e outras vezes é notório entre os professores
falas preconceituosas ao se referirem a colegas de trabalho ou até
mesmo alunos.

Em consulta ao acervo bibliográfico, identificamos que
existem poucas obras literárias que contemplam a literatura afro-
brasileira em nossa escola. Os exemplares encontrados são: A
Legião Negra, de Oswaldo Faustino (2011), que trata da “luta dos
afro-brasileiros na Revolução Constitucionalista de 1932”;
Aqualtune e as histórias da África, de Ana Cristina Massa (2012)
que trata sobre “a história dos quilombos, dos negros que lutaram
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por sua liberdade e sobre a disputa entre portugueses e holandeses
pelas riquezas do nordeste brasileiro”; Cadernos Negros – contos
afro-brasileiros, coletânea organizada por Esmeralda Ribeiro e
Márcio Barbosa (2007) em que há nessa literatura um local de
partida, buscando a nossa mestiça identidade nacional; Casa Grande
e Senzala, de Gilberto Freyre (1998), que trata sobre a importância
da miscigenação e da mistura das três raças que formaram o nosso
povo; História e Cultura Afro-Brasileira e Africana: repensando as
práticas pedagógicas, de Célia Regina Tokarski (2009), sobre contos,
lendas e mitos; Negro Leo, de Chico Anísio (1985), tratando sobre o
estereótipo do negro na sociedade brasileira.

É notório a partir dessa análise a necessidade de aquisição
de materiais que versam sobre o tema em questão. Considerando que
os estudantes dispõem de escasso acervo bibliográfico que tratem
sobre a História e Cultura Afro-Brasileira, urge que as escolas,
inclusive a nossa, adquiram junto ao Programa Nacional do Livro
Didático – PNLD, livros que contemplem essa temática e valorizem
a identidade cultural do povo negro. Também é imprescindível que
as bibliotecas sejam abastecidas com literaturas que abordem a
história e cultura dos afro-brasileiros, compreendendo que através da
miscigenação, gerou-se um povo de cultura ímpar, mas não
dispomos satisfatoriamente de uma literatura que a represente.

ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS ADOTADOS NA
ESCOLA ESTADUAL ANTONIO GRÖHS

O Plano Nacional do Livro Didático – PNLD, com triênio
2017-2019, para o Ensino Fundamental, encerra-se no presente ano.
Em consulta aos livros de português das séries 7º, 8º e 9º anos do
Ensino Fundamental - Anos finais, todos da editora Saraiva,
constatou-se que não há a abordagem de nenhuma temática afro-
brasileira nestes livros didáticos.

Já no Ensino Médio, em consulta aos livros didáticos do 1º, 2º
e 3º anos, todos da editora Moderna, apenas o 3º ano, numa seção
especial que trata sobre Literatura Africana, apresentou a lírica e as
narrativas africanas de Língua Portuguesa de Cabo Verde, São
Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Também
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nesta seção são apresentados autores como os angolanos Luandino
Vieira, Pepetela, Agualusa, Ondjaki e o moçambicano Mia Couto.
Embora essa seção contemple o ensino de literatura africana, em
nenhum momento mencionou autores ou literatura afro-brasileira,
conforme explicita a Lei nº. 10.639/03.

Os livros didáticos trianuais de história utilizados pelos alunos
do Ensino Fundamental, são da editora Scipione, de autoria de
Cláudio Vicentino e José Bruno Vicentino. O livro adotado para o
Ensino Médio é “História: Passado e Presente”, de autoria de
Gislaine de Azevedo e Reinaldo Seriacopi, da editora Moderna. Ao
fazer uma análise desses livros, percebeu-se que a história da África
é retratada de maneira superficial, com destaque à alguns reinos
africanos, ao tráfico negreiro e ao processo de neocolonialismo e
descolonização do continente africano nos séculos XIX e XX.

Também foram analisados os exemplares de variadas
editoras para o próximo triênio e constatou-se no que concerne aos
Anos Finais (7º, 8º e 9º anos) que apenas duas editoras remetem a
cultura africana.

Assim, sabe-se que a maioria dos livros didáticos carece de
conteúdos pertinentes ao ensino de literatura africana, quiçá de
literatura afro-brasileira. Não cabe apenas ao professor a análise do
material didático ofertado pelo PNLD, mas também, ao corpo
editorial inserir no material disponibilizado conteúdos que
contemplem as temáticas obrigatórias da supracitada lei.

METODOLOGIA / PERCURSO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO

Quanto à forma de abordagem do tema, utilizou-se a
pesquisa quantitativa e qualitativa exploratória, pois a intenção é
compreender o tema proposto a partir de embasamento teórico e por
meio de investigação no cotidiano escolar.

Assim, como fundamentação teórica, utilizou-se autores
como Mattos (2002), Rüsem (2009), Oliva (2003) e Horta (1995)
que dissertam acerca do ensino da história e das questões étnico-
raciais no ambiente escolar.

Para o desenvolvimento deste artigo a base bibliográfica se
fez a partir das leituras em: a Lei nº. 10.639/03; Plano Nacional do
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Livro Didático (PNLD) e o Documento de Referência Curricular do
Estado de Mato Grosso (DRC-MT), dentre outras realizadas no
decorrer da efetivação do artigo.

A pesquisa de campo também se fez necessária, por ser a
etapa que o pesquisador se dedica a acompanhar o ambiente que será
pesquisado, observando e coletando dados do cotidiano,
relacionados ao tema proposto.

Dessa forma, a pesquisa de campo se fez por meio de
entrevista com questionário aos professores da Escola Estadual
Antônio Gröhs do município de Água Boa - MT e da análise dos
livros didáticos das disciplinas de História e de Português, além do
acervo literário da biblioteca da escola.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Refletindo sobre a precariedade de recursos materiais,
audiovisuais e referencial teórico acerca do que alvitra a referida lei,
e a partir dos anseios dos educadores em trabalhar em sala de aula
meios de refletir sobre a realidade, e assim, transformá-la, optamos
por aplicar um questionário adaptado para diagnosticar entre
professores, de que maneira questões como: a trajetória do negro,
racismo, cultura negra, currículo, posicionamento do professor
frente às questões sociais, grupos étnico-culturais, situações de
desigualdade e discriminação presentes na sociedade, aceitação da
diversidade étnica e o respeito na escola, racismo linguístico, acervo
bibliográfico e capacitação dos professores. O objetivo era observar
como essas temáticas vem comumente sendo tratadas em nosso
espaço escolar.53 Assim, o questionário foi aplicado para 35
professores durante a formação continuada.

A partir da tabulação dos dados constantes no questionário
aplicado aos professores da Escola Estadual Antonio Gröhs,
verificou-se que quanto a pergunta de número 1, sobre o estudo da

53 O questionário utilizado encontra-se disponível no site:
https://gestaoescolar.org.br/conteudo/671/exemplo-de-questionario-para-
avaliar-como-sua-escola-aborda-o-racismo Acesso em 06 de agosto de 2019.

https://gestaoescolar.org.br/conteudo/671/exemplo-de-questionario-para-avaliar-como-sua-escola-aborda-o-racismo
https://gestaoescolar.org.br/conteudo/671/exemplo-de-questionario-para-avaliar-como-sua-escola-aborda-o-racismo
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trajetória histórica do negro, os professores responderam
majoritariamente que ela só é abordada em datas comemorativas.

No que concerne à pergunta número 2, que questiona como
o assunto do racismo deve ser tratado no ambiente escolar,
responderam que ele deve ser abordado pedagogicamente pela
escola. Em relação a pergunta de número 3, que questiona como a
cultura negra é estudada, informaram que deve ser estudada como
parte do folclore brasileiro.

Ao que tange à pergunta de número 4, que dispõe acerca do
currículo, afirmaram que este se baseia nas contribuições das
culturas europeias representadas nos livros didáticos. No que
concerne à pergunta de número 5, que trata sobre o papel do
professor no ensino de questões sociais do povo negro e sua cultura,
posicionaram-se de forma neutra quanto ao assunto, acreditando que
o professor deve apenas transmitir os conteúdos dos livros didáticos
e manuais pedagógicos.

Em referência à questão de número 6, que menciona o trato
das questões raciais, disseram que ele é feito de forma generalizada,
uma vez que a escola não tem possibilidade de se debruçar sobre ele.
E reportando à questão de número 7, que indaga sobre as diferenças
entre grupos étnico-culturais, externaram que essas diferenças não
são tratadas, pois geram conflitos.

Quanto a questão de número 8, que evidencia situações de
desigualdade e discriminação presentes na sociedade, apontaram que
tais situações são pontos para reflexão de todos os alunos.

Pertinente à questão de número 9, que versa sobre
fortalecimento, aceitação e respeito da diversidade étnica na escola,
notou-se que consideraram importante promover o orgulho ao
pertencimento racial de seus alunos.

A pergunta de número 10, que discorre sobre o efeito da
expressão verbal, notou-se que os professores acreditam que a
linguagem utilizada no ambiente escolar influencia nas questões de
racismo e discriminação.

No questionamento de número 11, cujo o assunto versa
sobre o trabalho escolar, os professores afirmaram que a questão
racial é trabalhada em determinados períodos do ano letivo.
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No que diz respeito a questão de número 12, que trata sobre
o acervo bibliográfico de História e Literatura afro-brasileira,
concordaram que existem diversificados livros que contemplam
alunos e professores sobre a questão racial.

Na questão de número 13, que disserta sobre a capacitação
dos professores quanto a questão racial, entenderam que
esporadicamente são ofertados cursos ou grupos de estudo sobre a
questão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa objetivou, investigar o Ensino da
Cultura e Literatura Afro-Brasileira no ambiente escolar, bem como
as impressões dos educadores frente a temática. Através de alguns
teóricos apresentados, mostrou-se que a história pretérita retrata os
negros pelo viés da escravidão numa perspectiva eurocêntrica. Desse
modo, torna-se imprescindível o conhecimento acerca da história e
da literatura afro-brasileira. E assim, entender que estudar a história
e a literatura afrodescendente é um modo de abolir preconceitos,
descontruir estereótipos, combater discriminações e, assim,
minimizar desigualdades tão comumente presentes em nossa
sociedade, considerando a literatura como um meio de
transformação social.

A partir das ponderações mencionadas no artigo, percebeu-
se alguns percalços que dificultam a execução da Lei 10.639/03, que
institui a obrigatoriedade do Ensino da História e da Cultura afro-
brasileira no ambiente escolar, visto que a existência da lei por si só
não garante a sua efetividade em virtude da escassez de material
tanto didático quanto literário, também a inexistência de formações
voltadas aos professores para essa temática, além da resistência por
parte dos docentes em abordar o tema em sala de aula. Apenas desse
modo, o professor estará apto para discutir sobre a história e a
literatura da comunidade afro-brasileira, seus predecessores e o
debate étnico-racial no espaço da sala de aula, conscientizando-os
acerca da legítima história do povo brasileiro. Só assim se tornarão
agentes modificadores do contexto social que tanto nos distancia do
povo negro quanto de sua cultura.
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Desse modo, por meio da análise dos livros didáticos tanto
adotados no triênio 2017/2019, quanto os disponibilizados para
escolha do próximo triênio, constatamos que o PNLD precisa se
adequar ao que preconiza a Lei 10.639/03, quanto a oferta de
material pedagógico que versem sobre o ensino da história e cultura
afro-brasileira. No que concerne a biblioteca escolar, verificou-se
que não dispomos de acervo bibliográfico suficiente para atender o
que a supracitada lei determina, sobretudo a ausência de obras
literárias que remetem a literatura afro-brasileira.

O questionário realizado com os docentes evidenciou
igualmente a necessidade de proporcionar aos professores momentos
de estudo, reflexão, debate e planejamento de ações para que
efetivamente se desenvolvam ações que preconizem o aprendizado
da história e cultura afro, bem como promovam o respeito a
diversidade étnico-racial.

Assim, este trabalho teve por finalidade refletir sobre nossa
prática docente, buscando norteá-la quanto ao que estabelece a Lei
10.639/03, para então sensibilizar os demais educadores da
importância de se discutir a equidade entre as raças, com o intuito de
promover espaços de discussões que valorizem a história e a cultura
afro-brasileira.

Por fim, salienta-se que as universidades, enquanto espaços de
formação, devem inserir no currículo acadêmico discussões em
torno do ensino de história e cultura afro-brasileira nos termos da lei
10.639/03 para oportunizar aos futuros docentes o conhecimento
necessário acerca dessa temática e que dessa forma esse
conhecimento seja disseminado no contexto escolar da Educação
Básica.
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ANÁLISE CRÍTICA DA OBRA OS TAMBORES DE
SÃO LUÍS: UM ENSAIO

Joana Costa54
_______________________________________________

Os Tambores de São Luís é uma obra de ficção, de autoria
do escritor maranhense Josué Montello. Essa obra foi e é
considerada pela critica como um marco nas publicações de
Montello, sem desmerecer os outros romances como: "Os Degraus
do Paraíso; A Noite sobre Alcântara; A Luz da Estrela Morta, entre
outros. esse romance nos faz voltar a um tempo não tão distante, à
época da escravatura, comum no Brasil colonial e São Luís que não
fugia à regra.

A leitura nos faz deliciar cada linha, cada parágrafo, levando
o leitor a conhecer a história através de duas personagens centrais, o
escravo Damião, agora livre e a aristocrata Dona Ana Rosa Ribeiro,
essa última pertencente a uma das famílias mais tradicionais e
poderosas daquelas cercanias, tinha em suas mãos o poder políticos,
econômico e social.

A forma como a obra é escrita, com uma beleza e leveza
sutil leva-nos a reviver momentos de uma quase realidade, é como
se estivéssemos a vivenciar aqueles horrores praticados por D. Ana
Rosa, mulher altiva, temida por todos, a começar pelo governador da
Província, pelo padre, juízes e promotores e pelos moradores da
pacata cidade de São Luís. Dona Ana Rosa utilizava-se do prestigio
social, político e econômico, para dominar aqueles que a cercavam.
Ninguém questionava as barbáries que ela cometia contra seus
escravos e todos eram tratados como seres inferiores, cometendo
verdadeiras atrocidades com suas vítimas, tirando-lhes os dentes das
escravas que eram amantes de seu marido, e dos que eram seus
próprios amantes, amarrando-os no tronco e as chicoteavam até a
morte, jogava penicos cheios de urina e fezes naquela gente sem
defesa.

54 E-mail: joanacosta1382@gmail.com



Retextualização: educação, literatura e linguagens / 4º edição. ISBN: 978-85-60212-27-9

220

Os Tambores de São Luís é um romance de ficção, mas que
discorre sobre a história vivida pelo povo de São Luís, descrevendo
sobre lugarejos, praças, ruas, igrejas, A Casa da Minas, Tambor de
Crioula, essas localizadas até hoje no mesmo lugar, na Rua de São
Pantaleão.

Montello escreve com elegância esses acontecimentos que
envolvem o leitor de tal maneira que ele se transporta para própria
história, principalmente quando enaltece a inteligência e a
capacidade de Damião, quando ele começa a defender e advogar os
seus próprios irmãos de raça e os pobres.

O personagem central Damião possui uma inteligência fora
do comum, reconhecido por toda a sociedade Ludovicense, no
decorrer da leitura somos colocados a par das leis abolicionistas,
desde a Lei do Ventre-Livre até a Lei Áurea, quando os negros são
libertos e saem das casas e fazendas de seus donos, sem ter um local
para morar, quedam-se a vagar pelas ruas, então Damião mais uma
vez intercede pelos irmãos de raça, dessa vez junto ao Presidente da
Província, Moreira Alves, que lhe tem estima e grande consideração,
ele, Damião, solicita ao governador um olhar cristão, para que
aquela gente sem emprego, desorientados, sem moradia,
maltrapilhos, seminus, alimentando-se de restos de comida deixados
no lixo, e a maioria sem saber ler, tudo isso o deixava triste e
amargurado, vendo sua gente naquela situação, sem condições de
sobrevivência. Damião diz ao presidente "que o problema não é
político_é social". Ao que Moreira Alves responde: “Que também é
da mesma opinião”. (Página 457).

Esse romance para os maranhenses é de grande importância,
por tratar parte da história política, econômica e social nos áureos
tempos da aristocracia maranhense durante o século XVI e meados
do século XX.

Porém, até hoje os problemas sociais, econômicos de São
Luís permanecem, embora tenha havido uma evolução em termos de
progresso, mas a pobreza continua.

Os Tambores de São Luís marca uma época de racismo,
desprezo pelo ser humano, através da personagem, Dona Ana Rosa
Ribeiro, que ainda hoje, suas histórias assustam a meninada com sua
carruagem fantasma chicoteando os negros pelas ruas da cidade.
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ENSINO DE ARTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA:
PERSPECTIVA CURRICULAR E INCLUSÃO DA

DIVERSIDADE CULTURAL

Lidiana da Cruz Pereira Barroso55
Cíntia dos Santos Souza Gonçalves56
Thaís Thaianara Oliveira da Costa57

_______________________________________________

INTRODUÇÃO

A diversidade cultural brasileira tem feito parte da
preocupação atual dos sistemas educacionais impulsionados pelos
movimentos sociais, não como um problema, mas como campo fértil
de valores, em que posturas e práticas conduzem ao melhor
acolhimento e maior valorização da diversidade cultural no
ambiente escolar. Para isso, faz-se necessário, novas configurações
do currículo prescrito, o vivenciado e práticas pedagógicas dos
docentes, quanto a demanda da diversidade cultural e sua inter-
relação com os componentes curriculares da Educação Básica. A
este respeito o ensino de Arte na escola é um componente que deve
viabilizar a inclusão, a valorização da cultura local, bem como a
formação crítica do sujeito concernindo o respeito, a aceitação do
“outro” diante da pluralidade cultural presente na sociedade, que
muitas vezes são silenciadas.

A cultura presente na escola enseja um currículo
multicultural crítico, com práticas curriculares e pedagógicas e
devem ir além da transmissão de conteúdo distanciados da realidade
cultura. É fundamental que os docentes compreendam que o
currículo é um elemento de poder, impregnado de ideologias, que na
maioria das vezes não são favoráveis à cultura popular e não condiz
coma a realidade histórico e social dos alunos e comunidade local.

55 E-mail: libarroso33@gmail.com
56 E-mail: cintiagepes@gmail.com
57 E-mail: thaianaraoliveira@gmail.com

mailto:libarroso33@gmail.com
mailto:cintiagepes@gmail.com
mailto:thaianaraoliveira@gmail.com


Retextualização: educação, literatura e linguagens / 4º edição. ISBN: 978-85-60212-27-9

222

Nesta perspectiva, os fatores históricos da construção cultural da
sociedade deveriam dar sustentação para a base epistemológica do
currículo nas diversas áreas de conhecimento.

Rondônia traz em sua história cultural, marcas de uma
diversidade cultural ampla. O Estado faz fronteira com a Bolívia, e o
Estado do Amazonas possuindo um grande contingente de povos
indígenas e populações ribeirinhas e quilombolas. Bem como
imigração representada pelos grupos cada vez mais numerosos e
frequentes de populações haitianas, bolivianos e venezuelanos. É
neste contexto que o currículo escolar precisa atender a diversidade
cultural presente na perspectiva crítica e reflexiva para a
contemplação da autonomia social, cultural e profissional das
pessoas.

Nossa inquietação surgiu a partir da análise das
peculiaridades regionais e locais que configuram uma ampla
diversidade cultural do estado de Rondônia, bem como das questões
que envolvem a implementação de um currículo multicultural nas
salas de aula. Desta forma esse estudo visa à reflexão sobre as
possibilidades do ensino das linguagens da Arte na contemplação da
cultura das comunidades locais, que seja na perspectiva crítica em
que os sujeitos se sintam incluídos e valorizados desde o contexto
histórico à atualidade.

A pesquisa é do tipo descritivo com abordagem qualitativa.
As análises são por meio de Análise de Conteúdo segundo Bardin
(1997) com base nos relatos de experiência de uma professora que
atua no ensino de Arte no Projeto Ensino Médio do Campo com
Mediação Tecnológica ofertado as comunidades ribeirinhas,
quilombolas e indígenas no Estado de Rondônia.

Nessa conjuntura as questões relativas à diversidade das
culturas hibridizadas passaram a ocupar mais espaço na produção
acadêmica e na arena política brasileira desencadeando a
implementação dos currículos e programas que sinalizam, a
importância da abordagem sobre a diversidade nas escolas em busca
do respeito aos diferentes grupos sociais existentes por meio da
valorização de suas culturas.
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METODOLOGIA
A metodologia da pesquisa é do tipo descritivo com

abordagem qualitativa. As análises foram por meio de relatos de
experiência de uma professora que atua no ensino de arte no
EMMETEC58 em 2019 no Estado de Rondônia.

Nesta investigação a técnica de análise dos dados ocorreu
pela Análise de Conteúdo com base em Laurence Bardin (1997).
Buscou-se na autora proposições que permitem realizar
interpretações a partir desse tipo de análise.

Em suma, a autora explica que:

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise
das comunicações. Não se trata de um instrumento, mas de
um leque de apetrechos; ou, com maior rigor, será um
único instrumento, mas marcado por uma grande
disparidade de formas e adaptável a um campo de
aplicação muito vasto: as comunicações (BARDIN, 1977,
p. 31).

As proposições da autora implica que o pesquisador
desenvolva uma leitura minuciosa sobre um texto, ou dados para o
entendimento do conteúdo. São elementos necessários, que em uma
leitura inicial não seriam identificados. A partir dos relatos passou-
se a formulação das categorias a posteriori. Registraram-se as
frases-chave, que se aglutinaram os parágrafos da fala do sujeito.
Após a identificação dos parágrafos, e as palavras-chaves, foram
elaborados resumos de cada parágrafo para realização de uma
primeira categorização.

58 SECRETARIA de Estado da Educação. Lei nº 3.846/2016 de 04 de julho de
2016/SE�UC/RO. Ano XXIX Porto Velho, 08 de Julho de 2016. Projeto Ensino
�édio com �ediação Tecnológica – E��TEC, propõe expandir o Ensino �édio
como forma de combater as desigualdades educacionais por meio do investimento
prioritário aos jovens provenientes de comunidades rurais, em localidades de
difícil acesso e com demanda reprimida. Sua metodologia também se propõe à
inovação na Educação Básica, por meio de transmissão via satélite das aulas ao
vivo. Com transmissão em tempo real, as aulas ministradas em est�dio chegam às
salas de aulas por meio de sinal via Satélite de TV.
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É importante ressaltar que a escolha dos dados a serem
analisados, obedecemos as orientações propostas por Bardin (1977),
leva à exaustividade, para separar os componentes constitutivos do
material. A autora propõe essa regra, por que significa não deixar de
fora da pesquisa, elementos importantes para a análise final.

ENSINO DE ARTE NO BRASIL: CONTEXTO HISTÓRICO

A Arte é uma das mais importantes manifestações culturais
dos diversos povos do mundo, seja por meio da música, da literatura,
do teatro, do cinema, da pintura. Entendemos a arte como produção
de obras e objetos destinados ao prazer, às expressões, a apreciação,
por isso a encontramos em todas as culturas nos diversos períodos
históricos e contemporâneo.

No que se refere a inserção de arte no ensino escolar de
acordo com Barbosa e Coutinho (2011, p. 4-5) diz que a primeira
institucionalização do ensino de arte foi a Missão Francesa (1816)
com o modelo neoclássico, um dos poucos modelos com atualidade
no país de origem no momento de sua importação para o Brasil.

A este respeito afirmam que:

Quase sempre os modelos estrangeiros foram tomados de
empréstimo numa forma já enfraquecida e desgastada. A
Missão Francesa foi na realidade uma invasão cultural de
cunho elitista Em contraposição, no final do século XIX,
no contexto republicano, os liberais introduziram o ensino
do desenho na educação numa perspectiva antielitista
como preparação de mão-de-obra para o trabalho nas
indústrias, a partir do modelo norte-americano. A
apropriação deste modelo [...] foi exercido de forma
marcante e intensa até meados do século XX, deixando
resquícios em livros didáticos e no ideário educacional.
(BARBOSA e COUTINHO, 2011, p. 5).

Historicamente o ensino no Brasil visava a representação
cultural da elite europeia, desde os jesuítas essa realidade vem
perpetuando no ensino formal. No contexto do ensino da arte não foi
diferente, pois a Missão Artística Francesa instalada no Brasil pelo
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modelo neoclássico influencia até os dias atuais pelo modelo
metodológicos desfavoráveis às matrizes culturais brasileiras.

Barbosa e Coutinho (2011, p. 5) expressa que a partir do
início do século XX, o Modernismo trouxe para o campo
educacional a ideia da arte como expressão. Segundo as autoras
surge por meio das “ideias de John Dewey nas reformas
educacionais da Escola Nova, quando as atividades artísticas passam
a ser aceitas no meio educacional”. Elas diz que a ideia de arte como
expressão induziu também experiências bem sucedidas de arte para
crianças e adolescentes como atividades extracurriculares. Foi neste
contexto que na década de 1970 a Educação Artística passou a ser
obrigatória no ensino formal, porém, permeada de correntes
conceituais e ideológicas inadequadas e impregnada pelo tecnicismo
e pela polivalência.

Nesta perspectiva Barbosa e Coutinho (2011, p. 5) diz que
no final do século XX o movimento de “arte/educação se revigora
em sintonia com a pós modernidade, resultado do amadurecimento
de um campo de conhecimento que desenvolve pesquisas e busca se
aproximar do campo das práticas artísticas”. Elas afirmam que na
contemporaneidade que se caracteriza por múltiplas formas e
apropriações de modelos, por trânsitos entre culturas.

Nesta mesma direção as autoras Bernardes e Olivério (2011,
p. 27) diz que em 1971, a arte é incluída no currículo escolar por
obrigatoriedade da LDB 5692/71, visando a incorporação de
atividades artísticas com ênfase no processo expressivo e criativo
dos alunos. Nesse período a arte incorpora o cenário educacional
como uma “atividade educativa”, e não como disciplina.

De acordo com Bernardes e Olivério (2011) nos anos de
1980 surge a Arte-Educação, movimento que implicou na mudança
de como o professor de arte era visto, ou seja, não tinham identidade
profissional, pois não sabíamos o que fazia um professor de arte.
Segundo as autoras diante de tantas incertezas e desconfortos o
termo Arte-Educação normatizaria a área do conhecimento que lida
especificamente com as questões voltadas ao ensino da arte.

Com a “Proposta Triangular”, idealizada por Ana Mae
Barbosa, a Arte-Educação iria redirecionar o ensino da arte de modo
tão profundo que dificilmente haveria volta. A Abordagem
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Triangular é uma abordagem que permite reflexão crítica sobre o
tema abordado. De acordo com Bernardes e Olivério (2011) a
proposta triangular abre caminhos para o professor na sua prática
docente, ele pode fazer suas escolhas metodológicas, é permitido
mudanças e adequações, não como um modelo fechado, que não
aceita flexibilidade na prática. Não é necessário seguir um método
padronizado.

A Proposta Triangular para Barbosa (2010) refere-se a uma
abordagem que requer transformações enfatizando o contexto, a qual
possibilita que é importante pensar, questionar o que é a imagem,
em que contexto foi produzido, a imagem do cotidiano da história da
arte e da cultura na sala de aula. Permite fazer uma leitura crítica da
criação artística da imagem das coisas e de nós mesmos.

Assim a Proposta Triangular de acordo com Barbosa (1989)
citado por Bernardes e Olivério (2011, p. 30), “possibilita que o
fazer artístico chegue ao aluno como uma possibilidade de auto
expressão, refletindo sua cultura, uma vez que o aluno já está de
posse dos fatores históricos e estéticos que envolvem a produção
artística”.

ARTE E SUA FUNÇÃO NA SOCIEDADE

Toda atividade humana vinculada a fenômenos estéticos,
realizada predominantemente, por artistas a partir de sua história de
vida, percepção, emoção e ideias, com a finalidade de instigar o
interesse de um ou mais espectadores. Incluir o homem na sua
natureza, conduzir a sua formação enquanto cidadão. Sua
personalidade a possibilidade desenvolver capacidade de interferir
na realidade social. A arte se constitui de modo especifico de
manifestações de ação criativa daquele que as produzem. Uma vez
que a obra artística irá representar o mundo em que vive, por isso a
possibilidade da intervenção social pode ser por meio da Arte.

A este respeito Engelmann (2012, p. 21) diz que:

A filosofia tem como característica a reflexão, o despertar
da capacidade problematizadora no sujeito e a ampliação
do seu conhecimento. No entanto esse sujeito está isolado.
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Ele faz parte de uma sociedade detentora de uma cultura,
em que há manifestações artísticas que constituem a
essência da vida de um povo. Por isso, é necessário
considerarmos a cultura e suas particularidades no estudo
da filosofia da arte.

Pensar a arte como representação da vivência humana e
como representação social, nesse caso tem–se um espaço
possivelmente caracterizado por transformações e ressignificações
no campo da estética, ciência e filosofia.

A arte conduz caminhos que podem gerar elementos fictício
e realista na vida do homem propondo reflexões sobre nossa
sociedade e seu contexto histórico, sua vida pessoal e suas reflexões.
Porém, é importante saber que a obra de arte apresenta elementos
baseados no momento sócio histórico, não sendo a realidade
histórica, mas sim uma seleção do fato histórico vivido pelo artista.

Engelmann (2012, p. 22) expressa que quando nos referimos
à filosofia, à cultura e à arte, estamos nos referindo a certos aspectos
que localizam um indivíduo em uma sociedade.

A este respeito o autor apresenta que:

A partir do momento em que o homem reconhece o meio
no qual está inserido e os padrões aceitos em sua cultura,
ele se torna portador de uma consciência crítica, o que lhe
permite um reflexão mais apurada sobre sua realidade. [...]
A singularidade da arte insinua a necessidade de uma
investigação psicológica no processo criativo e
contemplativo que envolve. [...] Quando elaboramos ou
apreciamos uma obra de arte, os sentimentos são inúmeros.
Sentir prazer ao ver, ouvir ou produzir uma obra de arte
significa concentrar-se no que se ouve, vê ou produz,
significa mergulhar no que se está fazendo.
(ENGELMANN, 2012, p. 23).

Assim sendo o artista regista as transformações sociais, que
a análise das obras de arte possibilita abrir caminhos para
transformar pessoas. Podendo construir conhecimento crítico e
desenvolvendo a capacidade de valorização humana.



Retextualização: educação, literatura e linguagens / 4º edição. ISBN: 978-85-60212-27-9

228

Para Jorge Coli (1995) a arte como um elemento artístico
repleto de concepções ideológicos da sociedade de período em que
foi produzida. Assim a arte nasce a cada descoberta da sociedade, a
cada passo dados ao descobrimento, a cada momento ela se faz
presente para desenvolver ou auxiliar no processo de descoberta,
tanto social ou ideológico da humanidade, ou do grupo social que a
vivencia. Assim como dizem os autores sendo ela essencial ao
desenvolvimento do indivíduo proporcionando incremento
interagindo sobre o meio cultural e social, levando a transmitir seus
desejos através das manifestações artísticas.

Portanto, segundo Jorge Coli (1995, p. 8) “podemos ficar
tranquilos, se não conseguimos saber o que a arte é, pelo menos
sabermos quais coisas correspondem a essa ideia e como devemos
nos comportar diante delas”. É possível dizer, então, que a arte, são
certas manifestações da atividade humana diante das quais nosso
sentimento é admirativo, isto é: nossa cultura possui uma noção que
denomina solidamente algumas de suas atividades e as privilegia.

ABORDAGEM LEGAL DO CURRICULO E A
DIVERSIDADE CULTURAL POR MEIO DO ENSINO DA
ARTE

A Base Nacional Comum Curricular é um documento que
visa à sistematização dos conteúdos ensinados nas escolas
brasileiras, englobando todas as fases da educação básica. Trata-se
de um conjunto de objetivos de aprendizagem de cada uma das
etapas do ensino. Para o MEC a BNCC não será um currículo
totalmente fixo, a BNCC é uma ferramenta de orientação à
elaboração do currículo específico de cada escola, desconsiderando
as particularidades metodológicas, sociais e regionais de cada
realidade.

A questão relacionada a diversidade após a aprovação da
BNCC, a inclusão dos conteúdos específicos, como por exemplo (a
História e a Geografia da região ou as tradições específicas dos
povos indígenas local), caberá a Secretaria da Educação de cada
estado ou município, a configuração da chamada base diferencial.
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Essa demanda está de acordo as estratégias do Plano
Nacional de Educação, que visa à combinação entre currículo e
práticas pedagógicas combinem, de maneira articulada, a
organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e
comunidade, considerando as especificidades da educação especial,
das escolas do campo e das comunidades indígenas e quilombolas.
Assim sendo, cabe aos gestores da educação, professores e demais
funcionários da escola, a construção dos projetos pedagógicos de
forma a atender essa nova demanda curricular.

Atualmente o documento da BNCC diz que o ensino da Arte
no novo formato do Ensino Básico está integrado às Linguagens e
suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e
Língua Inglesa).

A este respeito o documento da BNCC (2017) diz 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, 2017. p. 473).

Assim a arte deve possibilitar 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.

Historicamente a educação brasileira o currículo tradicional
sempre atendeu a cultura dominante, com o intuito de manter
sempre em evidência a cultura das elites políticas e aristocráticas
brasileira, a fim da manutenção do controle social. Na atualidade o
currículo nacional vem abarcando políticas públicas que versam
sobre as raízes culturais que formaram as diversas identidades
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existentes no país implicando uma educação mais democrática e
plural.

Na visão de Apple (2006, p. 110), o currículo é uma
ferramenta que controla o conhecimento, impõe sobre o que ensinar
e para que ensinar. O autor informa que “ambas as questões,
“comunidade e pensamento único”, eram temas comuns no
pensamento social dos teóricos norte-americanos, principalmente
nos novos campos emergentes da sociologia, psicologia e educação”.
Para melhor compreendermos o campo do currículo, faz se
necessário o entendimento das bases teóricas que o fundamentou nas
realidades sociais tradicionais, de como o currículo é impregnado de
ideias que o formulavam, tudo isso, permite o entendimento da
construção da currículo, sua proposta na história, a relação entre
conhecimento, sociedade, cultura e problemas na busca de como
selecioná-los.

A inserção da temática da diversidade cultural nas políticas
públicas educacionais no Brasil se dá com a Constituição Brasileira
de 1988. Deste modo, a Lei maior que rege nosso país assegurou em
seu Art. 215 o direito de todos os cidadãos o acesso à cultura, bem
como a manifestação da diversidade étnica e regional, a valorização,
a difusão e a manifestação das culturas populares, indígenas, afro-
brasileiras e de outros grupos participantes do processo cultural
nacional.

A Constituição brasileira no art. 242, § 1º, estabelece que "o
ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das
diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro"
(Brasil, 1988), fortalecendo, o reconhecimento da experiência
cultural de todos os povos que formam a sociedade brasileira. A
LDB 9394 de 1996, ratifica a posição da Constituição Brasileira de
1988 referente à diversidade, para contemplação da diversidade
cultural em nosso país, que visa à educação construída no campo
nacional, mas relacionada a realidade regionais.

A nova postura a ser adotado pelos docentes das diversas
áreas de conhecimento diante da diversidade cultural e da introdução
obrigatória das questões étnico-raciais nos currículos da Educação
Básica, e rupturas epistemológicas e culturais produzidas no
contexto da Lei nº 10.639/03 e a Lei de Diretrizes e Bases – LDB



Retextualização: educação, literatura e linguagens / 4º edição. ISBN: 978-85-60212-27-9

231

(9394/96), documentos legais estes, obrigatórios, em decorrência, a
indagação de como lidar com a diversidade cultural e étnico-racial
em sala de aula.

A LDB 9394/96 traz para a discussão as diferenças culturais
e as possibilidades de organização do currículo. No art. 26 propõem
incorporação ao currículo do ensino fundamental e médio uma parte
diversificada exigida pelas características regionais e locais da
sociedade, da cultura, da economia e da clientela, e além dessa
proposta, estabelece nos artigos 26 e 26-A uma base nacional
comum dos currículos do ensino fundamental e médio, o ensino da
história do Brasil e as contribuições das diferentes culturas e etnias
para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes
indígena, africana e europeia, como, também, o ensino sobre a
história e cultura afro-brasileira, sendo que os conteúdos devem ser
trabalhados no âmbito de todo o currículo.

PERSPECTIVA TEÓRICA DE CURRÍCULO E A
DIVERSIDADE CULTURAL

Ao contrário das teorias críticas, as teorias pós‐críticas
concebem o currículo não a partir da perspectiva subjetiva de
libertar da alienação capitalista. Para as teorias pós‐críticas o
currículo tem o objetivo de formação dos sujeitos valorizando e
considerando sua identidade cultural. O currículo é uma ferramenta
que expressa identidade e poder, neste sentido, percebe-se que a
questão de poder é que diferencia as teorias tradicionais das teorias
críticas e pós‐críticas do currículo na atualidade.

Silva (2005) expressa que a teoria crítica questiona o
conhecimento engessado, e direciona os conceitos pedagógicos de
ensino e aprendizagem para o conceito de ideologias e de poder. O
autor aponta que as teorias pós-críticas concebem o currículo a partir
da concepção de que não existe conhecimento subjetivo que possa
libertar da alienação causada pelo capitalismo.

A respeito disso Silva (2005) aponta que as teorias críticas e
pós críticas de currículo, ambas ensinam as relações de poder e de
controle que o currículo pode ter sobre o que transmite:
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Ao questionar alguns dos pressupostos da teoria crítica de
currículo, a teoria pós críticas introduz um elemento de
tensão no centro mesmo da teorização crítica. Sendo pós,
ela não é, entretanto, simplesmente superação. Na teoria
do currículo, assim como ocorre na teoria social mais geral,
a teoria pós-crítica de se combinar com a teoria crítica para
nos ajudar a compreender os processos pelos quais, através
de relações de poder e controle, nos tornamos aquilo que
somos. Ambas nos ensinaram, de diferentes formas, que o
currículo é uma questão de saber, identidade e poder
(SILVA, 2005, p.147).

Portanto, há consenso entre os teóricos que o conceito de
currículo tem seguimentos que cobrem realidades diferenciadas, que
se projetam em formas de análise e orientação à prática, a partir das
quais dá sentido às estratégias e políticas para mudar as realidades.

A escola é um ambiente que abriga uma diversidade cultural,
a tarefa da escola na transmissão e produção de conhecimentos,
implica também ao discernimento de valores, moral e ética sem
exclusão das culturas no currículo.

A respeito disso Sacristán (1995, p. 85) enfatiza que o
currículo é também a soma de todos os tipos de aprendizagens que
os alunos obtêm como consequência de estarem sendo escolarizados.
Assim a concepção crítica de multiculturalismo, levaria professor e
alunos a uma visão crítica do currículo e da sociedade em geral,
passando a não serem influenciados pelos filmes, anúncios, modas,
costumes, danças, músicas, revistas, espaços urbanos. Essas
dinâmicas sociais, ao adentrarem às salas de aulas e constituírem
objetos da atenção e da discussão de docentes e discentes ao serem
estudadas, ou seriam com olhar crítico. Diante do exposto, faz se
necessário que se entenda o que versa o multiculturalismo na
vertente crítica, e qual relação tem com a cultura expressa na escola.

Forquin (1993, p. 11) conceitua cultura como: “o conjunto
de traços características do modo de vida de uma sociedade, [...], aí
compreendido os aspectos que podem ser considerados como os
mais cotidianos, os mais triviais ou os mais inconfessáveis”. O autor,
adverte que o essencial daquilo que a educação ensina, ou do que
deveria ensinar sempre vai além necessariamente das fronteiras
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entre os grupos humanos e os particulares mentais, e advém de uma
memória comum e de um destino comum a toda a humanidade

Mas a cultura é assim compreendida, como herança
coletiva, patrimônio e espiritual, pode deixar-se encerrar
completamente dentro das fronteiras das nações ou dos
limites das comunidades particulares. [...] deve-se
conceder um espaço, no vocabulário atual da educação, à
noção universalista e unitária de cultura humana, isto é, a
ideia de que o essencial daquilo que a educação transmite
(ou do que deveria transmitir) sempre, e o por toda a aparte,
transcende necessariamente as fronteiras entre os grupos
humanos e os particulares mentais e advém de uma
memória comum e de um destino comum a toda a
humanidade (FORQUIN, 1993, p. 12).

As práticas escolares multiculturais devem reconhecimento
à existência de movimentos sociais, o currículo em ação nesta linha
de pensamento indica a necessidade de desenvolvimento das
situações pedagógicas que, em substituições à cultura do silêncio
conduzissem a libertação dos oprimidos (CANEN e OLIVEIRA,
2001). O reconhecimento da diversidade cultural no contexto escolar
é o ponto inicial para promoção de ações em projetos curriculares
das instituições de ensino, pois concepções sobre o
multiculturalismo numa vertente crítica facilitam a formação de
pessoas esclarecidas, críticas, solidárias que buscam a construção de
uma sociedade mais solidária, justa e politizada. Nesta perspectiva,
as dificuldades enfrentadas na tentativa de construir uma escola
democrática, embora diferentes, “têm sido objeto de investigações
que discutem o currículo de forma ampla.

O multiculturalismo crítico afirma o compromisso político
de transformação da sociedade, ao contrário, de outra perceptivas
não consideram importantes as tradições históricas culturais dos
sujeitos. O multiculturalismo crítico visa à transformação das
relações sociais, culturais nas quais os significados surgem.

Essa tendência segundo McLaren, (1997, p. 123), “vê a
cultura como elemento não-conflitivas, harmoniosa e consensual,
[...]”. É compreendida como tensa, não como um estado de relações
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culturais e políticas sempre harmonioso, suave e sem cicatrizes.
Sustenta a ideia que a diversidade deve ser assegurada dentro de
uma política crítica e compromisso com a justiça social. O
multiculturalismo crítico no contexto de currículos escolar e de
instituição em que ocorre formação de professores, não deve ser
adotado como modismo ou um movimento por parte da elite da
população.

Diante das posições do multiculturalismo Moreira e Candau
(2013) propõe outra posição de multiculturalismo que é aberto e
interativo, que acentua a interculturalidade por considerá-la mais
adequada para a construção de sociedades democráticas, pluralistas
e inclusiva, que articulem políticas de igualdade com políticas de
identidade.

Diante das visões sobre o multiculturalismo, a perspectiva
crítica é a posição que visa à democratização da educação. O
currículo do ensino Básico, os cursos de formação de professores,
assim como as práticas pedagógicas dos docentes formadores,
devem incluir a diversidade cultural como elemento da construção
histórica dos sujeitos. Na atualidade a sociedade passa por inversão
de valores, de atitudes, e ampla violência nas escolas e no convívio
social, isso precisa ser considerado no currículo e nas práticas
pedagógicas, visando à transformação dos sujeitos.

RESULTADO E DISCUSSÕES

A seguir discussão sobre o ensino de arte no contexto do
ensino Médio do Campo Mediado com Tecnologia, perspectiva
curricular e a diversidade cultural no ensino como elemento
preponderante para a inclusão da cultura, dos saberes locais de
forma que possibilite um ensino de arte mais significativo aos
educandos. As análises são por meio de Análise de Conteúdo com
categorias criadas à posteriori sobre os relatos de experiência de
uma professora que atua no ensino de arte na educação do campo
mediado com tecnologia.



Retextualização: educação, literatura e linguagens / 4º edição. ISBN: 978-85-60212-27-9

235

CATEGORIA A: ensino de arte e complexidade metodológica

De acordo com os relatos da professora, o ensino de arte é
complexo no formato de educação hibrida com mediação
tecnológica, bem como a nova configuração proposto pela BNCC. O
componente curricular de Arte está articulado às outras disciplinas.
Assim os docentes terão que atuar de forma interdisciplinar, ou seja,
os conteúdos deverão ser aplicados de forma transversal.

De acordo com as autoras a seguir o desafio no ensino da
Arte está em:

O desenvolver no ensino da arte surgem importantes
questões referentes ao seu processo pedagógico e
educacional. Uma delas diz respeito ao posicionamento
que assumimos sobre os modos de encaminhar esse
trabalho de acordo com os princípios e os objetivos de um
processo educativo que atenda às necessidades da
educação, dos educandos e da cultura artística no mundo
contemporâneo (FERRAZ & FUSSARI, 2009, p. 17).

O ensino da Arte é um terreno fértil para a exploração da
cultura humana no contexto histórico ao contemporâneo sobre as
transformações que a cultura vem sofrendo. Deve possibilitar a
compreensão das questões da diversidade cultural, a democracia
social, à aceitação dos diferentes e da pluralidade cultural no
contexto escolar. Entre diversos fatores que compõem a função
social do ensino de arte e as influencias teóricas e ideológicas que
compõem o currículo, enfatiza-se, a necessidade da formação do
cidadão esclarecido e crítico.

O currículo e a prática pedagógica do docente de arte
precisa partir da realidade social e cultural dos educandos e da
comunidade escolar, visando à promoção da construção da
consciência crítica, reconhecimento dos direitos e deveres, para o
engajamento da autonomia profissional e social.

A esse respeito a BNCC, orienta que:
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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, 2017. p.
474).

Verifica-se que o ensino da Arte deve permitir aos
estudantes explorar de maneira dialógica e interconectada as
especificidades das várias linguagens da arte, do audiovisual, da
dança, da música, do teatro, da pintura, etc.

CATEGORIA B: desvalorização do componente curricular de arte

Com base nos relatos da professora, o novo formato
curricular proposto pela BNCC, muitos conteúdos importantes serão
suprimidos, isso implica na desvalorização do componente de Arte
como um campo de conhecimento interconectado às diversas áreas
da ciência.

Lanier (2005, p. 45) expressa que o ensino da Arte
contribui para:

Não há tão pouco, nenhuma razão constrangedora que nos
faça duvidar ou negar que as atividades de arte na sala de
aula possam promover crescimentos pessoais
independentemente do valor ou da resposta estética.
Talvez a Arte possa tornar alguém mais criativo[..] Talvez
possa fazê-lo perceber seu contexto físico ou social mais
objetivamente.

As várias linguagens da arte possibilita a fruição da
criatividade nos aspectos culturais, sociais e emocional. Dessa forma
o professor é desafiado para estimular a aprendizagem por meio das
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diversas linguagens da arte e tecnologias para que o ensino seja
significativo e com qualidade.

Smith (2005, p. 99) diz que “a meta geral do ensino da arte é
[...]a disposição de apreciar obras de arte, onde a excelência da arte
implica dois fatores: a extrema capacidade que tem os trabalhos de
arte em intensificar e ampliar o âmbito dos conhecimentos e
experiência humanas”. Assim o ensino de arte na escola é um
componente que perpassa por vários eventos históricos da sociedade,
os aprendizes precisam perceber as transformações das culturas, da
sociedade. O ensino deve permitir o acesso aos conhecimentos mais
importantes e de interesso ao estudante.

É fundamental que o professor reflita criticamente acerca da
transmissão e assimilação dos conhecimentos interdisciplinares à
diversidade cultural dos alunos e da comunidade. Assim o
multiculturalismo existente no cotidiano da sala de aula, implica
ações pedagógicas coesas, que valorizam e expressam a diversidade
integrada aos conhecimentos reais e construção histórica na
sociedade.

CATEGORIA C: ensino de arte distanciado da temática da
diversidade cultural

De acordo com os relatos da professora, o Projeto em estudo,
as aulas são produzidas muitas vezes sem fundamentação teórica
relacionada as especificidades da cultura onde o ensino é ofertado.
Dessa forma compreende-se que o trabalho pedagógico configura se
no ensino que engloba conteúdos disciplinares, com base em valores
sociais e atitudes da vida prática dos estudantes.

A este respeito Gomes (2012, p. 09) enfatiza a questão da
cultura presente na escola, na sala de aula, na comunidade. Para ela
“essas culturas não se manifestam somente de forma imaterial nem é
um tema capaz de homogeneizar tudo e todos”. Afirma ainda que o
espaço escolar, os projetos curriculares, e a sala de aula, os discentes
convivem com ideologias, símbolos, interpretações e vivencias de
mundos diferentes, e tudo deve ser levado em consideração pelos
docentes em suas ações. Assim as práticas pedagógicas dos
professores precisam ser pautadas na resolução de problemas do



Retextualização: educação, literatura e linguagens / 4º edição. ISBN: 978-85-60212-27-9

238

cotidiano escolar, como ao combate à violência de todas as formas,
de preconceito racial, de gênero, de sexo e religião, possibilitando a
boa convivência e harmonia social para as gerações futuras.

CATEGORIA D: ensino da arte como elemento para a valorização
e inclusão da diversidade cultura

Com base nos relatos da docente o ensino de arte necessita
valorizar a inclusão da diversidade cultural no formato do Projeto
em estudo ofertado as comunidades do campo, indígenas e
quilombolas que possuem especificidade cultural diferente da
cultura urbana. Assim verifica-se necessidade de reflexão sobre o
currículo prescrito e o real para que seja ferramenta significativa a
formação dessas pessoas nas comunidades.

Neira (2007, p. 02), argumenta que “depreende-se daí que o
currículo deverá favorecer um ambiente social onde a criança se
sinta estimulada e segura para manifestar seu repertório cultural, só
assim, haverá condições para a ressignificação necessária à
ampliação”. Na visão do autor, a escola é um espaço de pluralidade
social, complexa, simbólica e de conteúdos culturais diversificados.

Conclui-se que os sistemas educacionais tem o dever de
garantir o ensino com qualidade, os professores e gestores devem
valorizar a cultura no processo do ensino e aprendizagem sem
discriminação, visando à valorização da sua identidade e a do
“outro”, rompendo os paradigmas dos processos coloniais, onde as
culturas dos grupos minoritários eram negadas e desvalorizadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta nova demanda curricular proposto pela BNCC, faz-se
necessário que os docentes de arte tenha muita clareza quanto aos
objetivos do ensino e seleção dos conteúdos ao currículo, bem como
reflexão sobre a prática, observação sobre as competências e
habilidades que os discentes precisam desenvolver. O currículo
precisa ser organizado a partir das necessidades de aprendizagem de
forma crítica e reflexiva para a práxis social.
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O Ensino Médio com Mediação Tecnológica em Rondônia
diante dos desafios e complexidade do ensino vem melhorando as
questões pedagógicas, porém, precisa refletir sobre esse formato de
ensino e do aprender por meio de tecnologia digital com estudantes
que vivem em locais remotos como no campo. A educação hibrida
exige dos docente e discente dedicação maior e domínio no uso das
tecnologias, bem como, aprofundamento dos conteúdos com
propriedade, de modo à atender as necessidades de aprendizagem
que seja significativa ao campo profissional e ao exercício da
cidadania.

Assim faz-se necessário que os docentes de arte e equipes
pedagógicas tenham muito clareza quanto aos objetivos do ensino e
seleção dos conteúdos ao currículo, bem como reflexão sobre suas
práticas. Assim o Ensino Médio com Mediação Tecnológico
ofertado as comunidades rurais e tradicionais, continuará ampliando
o universo de conhecimento, devendo despertar em todos os
envolvidos, a consciência crítica e democrática para melhoria das
condições de vida em suas localidades.
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AS SUTILEZAS ESTÉTICAS DE LUCIENE
CARVALHO NA CONFIGURAÇÃO DA EXISTÊNCIA

FEMININA, EM POESIA

Maria Elizabete Nascimento de Oliveira59
Almerinda Auxiliadora de Souza60

_______________________________________________

INTRODUÇÃO

Sua memória corre fluída no texto, embaralhada nos
tempos vividos e se fundem na emoção do recordar/viver.
Saberes e sabores dos mais diversos se fundem em sua
escrita seivosa. Escrita sinuosa de contador-de-histórias
que vê a aventura humana enredada em seus mil caminhos
e veredas que se cruzam, entrelaçam e separam. Nenhuma
vida existe por si só, mas enovelada, determinada,
abortada ou frutificada por outras vidas que a ela estão
presas por invisíveis mas irredutíveis fios.
Nelly Novaes Coelho, 1993, p.320

A epígrafe dialoga com Luciene Carvalho em Dona (2018),
obra que exibe uma coletânea de poesia distribuída em partes que se
intitulam: Espelho, Caixa de pandora, Chave, Semáforo e Mandala.
Uma envolvente configuração da existência feminina que em
fragmentos apresenta a unidade, como se em um mosaico. É a
representação do reflexo e/ou como diria Mário Quintana (1999),
das reflexões das mulheres próximas às cinco décadas, cheia de
mistérios, mas o que seria das almas se não fossem os mistérios?61
Muitas vezes, mulheres invisíveis à sociedade contemporânea, mas
serenas, plenas e capazes de compreender o seu fado, dona de si,
mas, também, sabedora de suas incompletudes.

59 E-mail: m.elizabte@gmail.com
60 E-mail: almesouza@hotmail.com
61 QUINTANA, �ario. Agenda poética. São Paulo: editora Globo, 1999.
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A obra traz “uma concepção totalizante que, consciente ou
inconscientemente, a escritora pôs em movimento” para nos fazer
compreender a dimensão existencial da figura feminina “na
totalidade orgânica de seus textos” (COELHO, 1993, p. 320). São
partes que se interagem e apontam para a inconclusão do ser que
busca continuamente a completude por meio da “leitura” de suas
vivências e atitudes cotidianas, lugar onde o leitor é conduzido aos
labirintos da figura feminina, como na biblioteca de Jorge Luís
Borges ou ainda como em seu poema Elogio da sombra62, quando o
eu- poemático anuncia: “Meus amigos não têm rosto,/as mulheres
são aquilo que foram há tantos anos,/as esquinas podem ser
outras,/não há letras nas páginas dos livros./Tudo isso deveria
atemorizar-me,/mas é um deleite, um retorno”. Em outro tempo
histórico, lendo de outra forma, mas na permanência indiscutível de
preconceitos e estereótipos calcado por uma sociedade de caráter
eminentemente patriarcal.

O bordado dos labirintos de Dona inicia já nos
agradecimentos feito pela autora na híbrida construção de sua
identidade e/ou de pessoas com as quais conviveu. Momento em que
notamos o que Valderez (2018) expõe, percepção que dialoga com o
que nos disse Jorge Luís Borges, sobre o poder da poesia de Luciene,
escrita pela/na “[...] experiência de seu corpo afetado pelas forças do
mundo mostrando sua abertura para novos encontros que exigem da
poeta um olhar e um sentir atentos às excitações que a afetam e que
cabem a ela selecionar, evitar, acolher” (CARVALHO, 2018, p. 12).
Diríamos que a poesia de Carvalho se faz na instabilidade
existencial que, mesmo às vezes tratando das fronteiras entre as
fases da vida, as apresentam em circularidade, sem fronteira,
dialogando com a força imensurável da memória de seus ancestrais
e daqueles com os quais continua a conviver, no entanto, incentiva
protagonismo.

A poeta exibe uma mulher que rompe e/ou que ultrapassa
a figura feminina que, apenas, se olha no espelho, mas que,
irrompendo o próprio reflexo se permite ser outras, sendo ela mesma,

62 https://www.pensador.com/poemas_de_jorge_luis_borges/ Acesso em
27.07.2019 às 11h20.

https://www.pensador.com/poemas_de_jorge_luis_borges/


Retextualização: educação, literatura e linguagens / 4º edição. ISBN: 978-85-60212-27-9

245

experienciando novas aventuras na arte do viver. Lugar onde
estabelece uma identidade - dona, mas dentro de um discurso
ancorado na linguagem simbólica de quem sabe que trata-se de um
identificação carregada de incertezas ancestrais, em um mundo
conhecido, mas que traz pela história a gênese do desequilíbrio:
“deram pra mim/o lugar estranho/do rebanho/e, ainda assim,/
sempre esteve certo/que alguma estaria/ali, por perto:/janelas,
donas,/matronas,/e eu, mosaico-espelho delas” (CARVALHO, 2008,
p. 126), construída a partir das partes, contribuições, que cada
mulher lhe ofereceu.

A apresentação da obra é produzida por outra poeta que
escreve em Mato Grosso, Marília Beatriz Figueiredo Leite,
fundadora da Universidade Federal de Mato Grosso/UFMT e, tal
qual a autora, poeta e membro da Academia Mato-Grossense de
Letras/AML. Em seu curto, mas belíssimo texto, Leite ressalta o
duplo que coexiste no ser humano, destacando a personalidade
materna-amorosa de Luciene Carvalho e o poder humanizador da
literatura que ao falar de outros, fala de nós, da peculiaridade que
nos torna diferente e, ao mesmo tempo, da fundura física que nos
torna iguais. Assim, ressaltamos a instabilidade do reflexo no
espelho, nas palavras de Leite ao enfatizar que:

É necessário ler Dona em seu espírito e com a literalidade
expressa que diz muito sem revelar tudo o que cala. Nas
fimbrias em que surge o rio Cuiabá, os cajus, as mangas,
as chuvas ressaltam que cada letra, cada palavra, cada
verso são tesouras recortando tesouras (LEITE, 2008, p.).

Com isto sendo dito, a poesia de Luciene se abre à
imaginação do leitor, mas ao mesmo tempo o coloca dentro da voz
contemporânea de uma mulher que soube ler as experiências e
trabalhar artisticamente com suas reminiscências, devolvendo-nos
suas memórias recheadas por um elemento ficcional que conforme
alerta Nelly Novaes Coelho rompe “audaciosamente com a antiga
imagem e, sem encontrar a nova, assumem uma paradoxal
multiplicidade de identidades conflitantes” (COELHO, 1993, p. 19).
São imagens que dialogam entre si e mostram a unidade na
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fragmentação, sem deixar de lado a noção de pertencimento, haja
vista que em seus escritos enfaticamente fala de Cuiabá, do seu
lugar de vivência, escrita e sonhos que a ancora em seus “delírios
verbais” (BARROS, 2001).

A obra inicia com dois textos de apresentação, como já
mencionados, o primeiro foi escrito por Marília Beatriz com o título:
O que é a poética de DONA? O segundo por Maurília Valderez,
professora e leitora de Filosofia, intitulado: O que pode a poesia?
Duas indagações que, embora sentidas e interpretadas pelas autoras,
extravasam os sentidos destacados. Acreditamos que neste aspecto
reside o poder avassalador da literatura que permite extrapolar as
margens do texto, ir além do outro e atingir os sentimentos
recônditos da linguagem e do ser, aqueles que sendo iguais, são
também diferentes porque sentidos por outro e/ou outra, em outro
lugar e sob outra ótica social e histórica. Luciene, Marília, Maurilia
questionam, correspondem; mas não detém as águas de Dona que
escorrem pelas veias do eu-poemático. O húmus poético de Luciene
é o ensaio profundo e particular das vivências de uma mulher que
registrou pela poesia a inexorável saga da figura feminina e seu
mundo de contradições e similaridades: “[...] Eu vi/ela enfrentando/o
peso das sacolas da Avon [...] minhas mãos/parecem com as de
minha mãe;/ambas somos tecelãs:/ela de amor,/eu de poesia./vida,
morte.../tudo torna mais forte/nossa parceria” (CARVALHO, 2008,
p. 28).

A coragem em ousar uma terceira margem, no caso, do
amor e da poesia, lhes propicia certa liberdade à condição
preconceituosa e insubmissa que foi imputada às mulheres, portanto,
a travessia nunca é ofertada, mas conquistada: “pavoneiam ter
devorado homens,/sem terem vivido/o amor com nenhum./Ó Deus,/
tenha compaixão das meninas!/São todas atrizes/da sua própria
história” (CARVALHO, 2009, p. 29). Neste caso, o eu-poemático
clama pela condição submissa das meninas que não ousam o
mergulho em suas próprias águas porque, às vezes, por
desconhecimento e imaturidade aceitam com docilidade a condição
servil a que estão/foram expostas: “elas choram pelos pais/ aos
38/como choravam aos 6” (ibidem, p.29). Ou então, para enfatizar
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que os sentimentos não envelhecem, eles permanecem latentes,
independentemente da idade e/ou dos tempos de vida.

Antes de expor seus poemas, Luciene Carvalho apresenta
ainda em sua obra Dona, Ligia da Silva como poeta cuiabana,
trazendo o texto Cultura da dor, que representa as dores da mulher
inserida em uma sociedade patriarcal e que, culturalmente, oprimiu
suas vozes, sentimentos e desejos, herança que insiste em sobreviver
na contemporaneidade: “converso com as manas;/a mesma dor
vivida lá em casa/também parte na porta delas”, assim versa que é
preciso praticar outra forma de agir-mulher, para conquistar a
liberdade, portanto, texto que dialoga com os sentidos que exalam
da poesia de Luciene. Aqui, aplaudimos a iniciativa da autora em
trazer na sua obra, o texto de uma escritora ainda desconhecida pela
crítica, talvez uma maneira de contribuir com o protagonismo de
outra mulher no campo literário.

A primeira parte da obra, denominada Espelho, coloca o
eu-poemático diante de si, recortando fatos e vivências que
sinalizam a maturidade da mulher, a fim de refletir a nova condição
imposta nas marcas deixadas pelo tempo “[...] eu, já vejo as tintas
dos cinquenta. / Entretanto, as divergências tem dialogado. /e vamos
divergindo lado a lado, /construindo inéditas vivências”
(CARVALHO, 2018, p. 33). Nessa vertente, Carvalho apresenta a
identidade de ‘senhoras’, de ‘invisíveis’, de ‘velhas’ e que por não
terem lugar definido, se hibernam e se prostram diante das
transformações do corpo, recolhendo em sua insignificância social e
reaprendendo a olhar-se: “Eles não saberão/das horas de medo/dos
olhares prolongados/pro espelho/em segredo” (CARVALHO, 2018,
p. 26). Neste sentido, Chevalier e Gheerbrant (2015, p. 396),
destacam que:

O espelho não tem como única função refletir uma
imagem; tornando-se a alma um espelho perfeito, ela
participa da imagem e, através dessa participação, passa
por uma transformação. Existe, portanto, uma
configuração entre o sujeito contemplado e o espelho que
o contempla. A alma termina por participar da própria
beleza à qual se abre.
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Os autores, tanto quando Marília Beatriz, destacam a
instabilidade do reflexo. Ao se deparar com ele no espelho, o ser
aprofunda a própria imagem a partir das referências ancestrais e
socioculturais, portanto, a figura vista depende do expectador. Isto
funda a ideia de que “toda mudança estrutural em qualquer sistema
social depende visceralmente de mudanças profundas na consciência
ou mentalidade de cada indivíduo” (COELHO, 1991). É ele quem
pode determinar a condição de expectador ou protagonista,
obviamente, conforme diz Nelly Novaes coelho é uma forma de
compreender os limites das contradições de uma história calcada em
regimes socioculturais e históricos diversos e, muitas vezes,
excludentes.

Como o reflexo na água, a imagem segunda não traz a
nitidez da primeira, deixando o eu-poemático confuso frente às
transformações: “[...] sou espectadora de mim mesma/ como se
soubesse/outra em mim/que há de surgir/[...] ela já está aqui/em
mim,/mas não mostra a cara/[...] Quase enxergo ela, mas depois não
a vejo”. São, portanto, os conflitos de quem, com o avançar dos anos,
visualiza a chegada de outro momento que precisa ser vivido,
período de transição, incompreendido pelo lugar em que se encontra,
nem jovem, nem velha.

O reflexo no espelho, assim, é mais que o corpo físico da
primeira imagem, é a representação das ambiguidades da alma que
só podem ser lidas se mergulhados nas próprias águas, interioridade.
Ao mirar-se o eu-poemático é capaz de mobilizar os pedaços que o
constituíram enquanto ser humano e, de certo modo, juntá-los pela
memória. Neste sentido, é importante contribuir com as proposições
de Ecléa Bosi (2004), ao dizer que a memória é sempre ficção, vem
carregada de fios invisíveis, imaginários que permite a
reconstituição da história, independentemente das diversas
manifestações da escrita, quer seja pela poesia, quer seja pela prosa
e/ou outros gêneros discursivos. Esta percepção nos leva, por
exemplo, aos contos do moçambicano Mia Couto, especialmente,
em O fio das missangas (2009), onde a autoestima das mulheres é
recuperada pelo ato de narrar, como se pela fala pudessem se libertar
da opressão em que viviam. Afinal, pela oralidade, pelo ato de
contar história, a figura feminina manifesta seus sentimentos em
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relação ao lugar em que ocupa. São histórias particulares que se
unem em uma história plural, tal qual os poemas de Luciene
Carvalho.

Em Caixa de Pandora, a segunda parte, há uma união dos
vários conflitos vivenciados pela mulher, suas faltas e excessos: o
ciclo menstrual, o colágeno, os medos, o abandono, o luto, os
afazeres domésticos, o cansaço, o abismo, a espera. Neste momento,
apresenta as memórias do que apenas viu passar pela janela,
“Descobri um novo jeito/de encarar o espelho:/ por partes, na
maquiagem;/ por inteiro, /uso luz/que vem da telha” (CARVALHO,
2018, p.54), sem conseguir protagonizar seus desejos “[...] aí, em
certa tarde/ me sinto cansada;/ creio já ser tarde/pra ardores/de
mulher apaixonada” (CARVALHO, 2018, p. 55). Assim, Carvalho
destaca o quanto a mulher, na fase de transição entre a maturidade e
a velhice, vai sendo ignorada pela sociedade como se não fosse mais
passível de sentimentos, perde a utilidade e o direito de sonhar
“como se ela cometesse um erro/ que por culpa exclusiva dela/a
maldição se desse;/[...] como se o tempo no corpo/fosse um
diagnóstico/degradante e terminal (CARVALHO, 2018, p. 54). Ou
seja, na imagem da Pandora há a representação dos males do mundo
que contamina o ser humano, levando-o à loucura.

De acordo com Chevalier e Gheerbrant (2015), Pandora
simboliza os males da humanidade que vêm por intermédio da
figura feminina. Segundo a lenda, o homem recebeu os benefícios
do fogo, contra as vontades dos deuses, e os malefícios da mulher,
contra sua vontade, tendo também, o fogo relação íntima com o
amor que queima e que provoca o sofrimento. Lembramos aqui de
Camões ao poetizar que “amor é fogo que arde sem se ver”. Assim,
“Pandora simboliza o fogo dos desejos que causam a desgraça dos
homens” (ibidem, 2015, p. 681). Mas, esta “desgraça” tem idade e
referência.

O eu-poemático fortalece nesta parte a reflexão sobre a
submissão da mulher e sua incapacidade de lutar contra a maré
“Dona Maria acorda,/ faz café,/ arruma o pão,/gruda o bucho no
fogão;/[...] Afoga os sonhos/no ensopado de acém/[...] Dona
Maria/não tem carta de alforria./Tem marido, filho, neto,/ tem o
nome/e tem azia”. A rotina da vida corriqueira da maioria das
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mulheres a levam a se conformar com o cotidiano da vida, sem
tentativa de luta a favor de si, pela sua liberdade e emancipação. É
como se à mulher fosse dado prazo de validade, que com o tempo
sua utilidade fosse mudando de lugar e de referência.

Na terceira parte da obra, é como se os guardados e/ou
badulaques retomassem seu lugar pela memória e servissem de
chave para libertar-se. O primeiro poema é intitulado Relicário,
neste o eu-poemático fala das memórias e do amor pela literatura,
pelas coisas e pessoas que contribuíram para constituir-se em
palavras-poesia: “Guardarei em meu relicário/todos os medos/que
compus/minha vida inteira/[...] descobri que tudo dito aqui/guardarei
em meu relicário,/pois meu relicário é a poesia” (CARVALHO,
2018, 67). Portanto, eis a chave de si para abrir-se ao mundo,
brincando com a dualidade da palavra crônica enquanto substantivo
(crônicas de sua vida) e adjetivo (doenças crônicas da mãe), discorre
sobre as temporalidades humanas, as saudades do vivido e do
sonhado e vai do erotismo que pulsa em suas vísceras a certa
liberdade conduzida.

O simbolismo da chave está, evidentemente, relacionado
com o seu duplo papel de abertura e fechamento. [...]no
plano esotérico possuir a chave significa ter sido iniciado.
Indica não só a entrada num lugar, cidade ou casa, mas
acesso a um estado, moradia espiritual, ou grau iniciático
(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2015, p. 232-233).

E em arte-palavra deixa à poesia o seu legado, como
doação-revelação do que foi ou não foi, ou está sendo: “quase tudo
que vivi/foi publicado em versos./continuo propensa ao
complexo,/ao inusitado/que choca quando vivo/ e quando é
revelado./Que chegue aos cinquenta!/Dou-os pra poeta”
(CARVALHO, 2018, p.75). Há nestes versos um quê de imprecisão,
como se dissesse que o real não é descritível, nas palavras de Adauto
Novaes (2005, p.31), seria que “o mundo não cabe no mundo, o real
não cabe no concebível”, desta forma melhor entrega-lo ao universo
da ficção. Enquanto em caixa de Pandora, a mulher recolhe-se para
dentro de si, revisitando seus conflitos existenciais; em chave pela
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poesia é lhe dado a abertura para projetar-se ao exterior, a
oportunidade de se reconstituir pela escrita, pelos devaneios.

Em Semáforo, quarta parte da obra, é como se o eu-
poemático já soubesse a direção. De poder de sua arma, a poesia,
percebesse quem e o que é, portanto, poetiza sua condição de ser
proletário, o seu lugar, seu território e sua gente, brincando com as
coisas miúdas e momentos fugazes e inefáveis que mesmo sem
saber foi lhe mostrando quem é. O cabelo blackpower, os momentos
com e sem os pais, o amor que chega sem aviso e lembra Carlos
Drumonnd de Andrade “e a gente lembra/as sem-razões do nosso
amor;/e a gente cresce -/ como gente,/ como amantes./ vamos
seguindo adiante/sabendo que se merece (CARVALHO, 2018, p.
107); o poder dos elementos da natureza sobre a poesia-vida “eu sou
é da lua/com céu por estradas” (CARVALHO, 208, p. 100); o
silêncio conquistado com as marcas e nuances vividas, no jogo
simbólico da palavra Semáforo ela demonstra a reconstituição do
seu caminho.

A poesia sendo direção é, também, indireção, “[...] minha
poesia,/minha dona,/meu neon,/minha persona:/semáforo e
contramão” (CARVALHO, 2018, p.111). Assim, há a representação
da vida em suas descontinuidades e rupturas. As palavras assumem
“as rédeas” do viver, e apresentam a analogia de que a vida não
segue a estrutura linear que, paulatinamente nos é apresentada pelo
arcabouço social, excludente e desumano que teima em apresentar
uma imagem unilateral do mundo.

Na quinta parte intitulada Mandala, há uma simbologia
presente no vocábulo casa já no poema que inicia “Minha
casa/precisa de reforma/e muito,/ embora seja ela/o endereço da
minha paz” (CARVALHO, 2018, p. 115), como se a casa que
comporta todos os pesares e amores fosse o próprio eu-poemático
“[...] a minha casa precisa/ de reformas e é urgente./Precisa
aprender/a usar cera quente na virilha,/precisa entender que é a
dona/e não a filha/do casarão principal/minha casa precisa
aceitar/viver protagonismo visceral” (CARVALHO, 2018, p. 115).
Estes versos conduzem para o fechamento da obra. Os poemas que
seguem versam sobre a visão do eu-poemático, a provocativa
percepção do feminismo e do machismo social “[...] Eu acho/que o
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machismo/ já matou o macho (CARVALHO, 2018, p.119), bem
como da aceitação do amor que chegou sem aviso e preencheu os
vazios, restituindo a confiança e permitindo-lhe ir na contramão do
que se espera de uma senhora “[...] A certeza/ é que você é mais que
beleza/ou juventude;/você é atitude/e eu mereço” (CARVALHO,
2018, p. 124).

Os versos denotam que à Dona é atribuído certos poderes
de sedução e erotismo que para a senhora foram sufocados pelas
convenções sociais, restando ao feminino lutar contra a corrente,
desenhando o protagonismo tão desejado. Esta atitude liberta não só
o eu-poemático, mas as gerações que viveram e as que estão por
viver. Com a poesia Herança fecha-se a coletânea e revela-se a
identidade plural de Dona: “[...] mesmo as que foram/não se foram
não/vivem em mim,/vivem através de mim, que as tenho tatuadas na
memória./pelo sangue/pelo convívio/pela escola/meu atalho de ir pra
vida. Sou colcha de retalhos” (CARVALHO, 2018, p. 125). Neste
sentido, é importante compreender a simbologia do mandala descrito
por Chevalier e Gheerbrant (2015, p. 586), de que este “possui uma
eficácia dupla conservar a ordem psíquica, se ela já existe,
restabelecê-la, se desapareceu”.

Dona é a expressão e as nuances das mulheres que
sinalizaram o caminho do eu-poemático e, este por sua vez, com sua
identidade plural e, ao mesmo tempo singular, se abrem a outras
donas, pelo/com o seu poderoso veículo de transporte, a poesia, o
seu corpo-poema. É impossível não visualizar as imagens de outras
produções da autora plasmando nesta obra, sejam as estações do ano
tão bem trabalhadas em Ladra de Flores (2012), sejam os
sentimentos e os conflitos expostos em Insânia (2009). Em cinco
partes, que se unem como se em um mosaico, Dona é uma colcha de
retalhos, como confirma o eu-poemático, retalhos de poesia com fios
de matéria e espírito. Isto nos coloca, leitores, na condição de
viajores, em um trajeto já apontado, mas recheado de enigmas,
arestas e imprecisões.

A fim de contribuição no processo do criar de Luciene
Carvalho, ofertamos ainda duas das inúmeras definições de mandala
apresentada por Chevalier e Gheerbrant (2015). Para os autores
quem consegue contemplar um mandala, símbolo de integração, já
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alcançou a serenidade e “o sentimento de que a vida reencontrou seu
sentido e sua ordem”:

O mandala, pela magia dos seus símbolos, é ao mesmo
tempo a imagem e o motor da ascensão espiritual, que
procede através de uma interiorização cada vez mais
elevada da vida e através de uma concentração progressiva
do múltiplo no uno: o eu reintegrado no todo, o todo
reintegrado no eu. [...] o mandala possui uma eficácia
dupla: conservar a ordem psíquica, se ela já existe,
restabelecê-la, se desapareceu. Neste último caso, exerce
uma função estimulante e criadora (CHEVALIER &
GHEERBRANT, grifo do autor, 2015, p. 586).

A leitura atenta e amorosa da Dona nos guia pelos
labirintos do ser, envolve-nos a retomar à gênese original, a fim de
compreender que “poesia e mundo se relacionam por escaramuças
[...] reciprocamente excludentes e includentes, se contendo e se
negando, se espelhando e se enganando [...] visto a partir da poesia,
o mundo pertence e não se pertence a si próprio” (NOVAES, 2008,
p.35) e, também, desta maneira que se apresenta o eu-poemático,
por meio do efeito inclusão excludente, para usar o termo do autor,
que legitima sua face híbrida. Dona incita à reflexão de que as
descontinuidades existem dentro do próprio ser humano.

A simbologia dos vocábulos que abrem em partes Dona,
nos leva a representação do ser duplo, porém em uma unidade criada
na perspectiva do múltiplo que nos remete à representação de
pedaços de retalhos que nas diferentes tonalidades se juntam para
formar a unidade da colcha, aqui a Dona feita de pedaços de
histórias como em um mosaico que por fim transforma-se no
Mandala. Cada um dos elementos que abre as partes da obra,
apresenta uma perspectiva na qual é possível perceber variantes do
duplo que se movem de acordo com as fases vividas pelo eu-
poemático.

Não se trata apenas de um reflexo, mas de um jogo
labiríntico da existência humana que só pela palavra é capaz de se
desvelar ao eu-poemático que carrega suas sutilezas estéticas, mas
que estas por sua vez brincam com possibilidades interpretativas do
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leitor. Ou seja, este desvelamento não tem limites ao cair em outras
mãos que, também coloca em jogo, suas referências poéticas e
existenciais, levando-nos às sábias palavras do poeta Carlos
Drumonnd de Andrade:

Chega mais perto e contempla as palavras.
Cada uma
Tem mil faces secretas sob a face neutra
E te pergunta, sem interesse pela resposta,
Pobre ou terrível, que lhe deres:
Trouxeste a chave?

Nos poemas se inscrevem outras perguntas que nem
mesmo o eu-poemático talvez tivesse a intenção de participar. Trata-
se, das faces secretas da linguagem, do enigma que apenas a poética
é capaz de prenunciar. Esta aponta para um reflexo multiplicador de
imagens que gestam outras imagens e assim permanecem atuais
porque vivas e movimentadas pela vivência histórica e pela memória,
tanto do escritor quanto do leitor.

Os objetos/instrumentos abarcam a representatividade de
que é preciso uma alusão material, objetiva para que o leitor possa
entrar na esfera subjetiva e que a imagem concreta perde a própria
referência ao ser compreendida dentro da esfera outra. Tal
percepção permite-nos dizer que ontologicamente não se pode
compreender o múltiplo que existe no humano e que ao representar
pela escrita o reflexo de si, o eu-poemático traz apenas um recorte
do que poderia ser dentro de um universo multiplicador que é o
mundo, que é a representação de um mundo gerado no universo
ficcional.

O vocábulo dona, por si, no contexto apresentado por
Carvalho, já traz o duplo, dona-mulher, dona-poesia. Ora ou outra os
poemas nos levam à reflexão de que dona é a própria poesia e que,
em ambas que se tornam uno está inscrita a pluralidade que coexiste
em sua entranha. Como diz Ernst Bloch (2005, p. 115) “em nenhum
lugar o olhar interior ilumina de forma homogênea. Ele economiza
luz, clareando apenas alguns espaços dentro de nós”. Assim, Dona é
um reflexo do que ela é capaz e quer nos mostrar. Ou um reflexo do
particular e complexo pluriverso feminino, a partir das experiências
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múltiplas e multiplicadoras sobre a condição da mulher na vida
contemporânea porque a dona “Sangra,/ pra lembrar/ que o sangue
lunar/ de todas as fêmeas juntas/ mancha o sol/ e toda a terra
inunda”.

Trazendo novamente o escritor moçambicano Mia Couto
(2009) para o diálogo e não negando nosso interesse de apresentar,
posteriormente, uma análise comparatista mais incisiva entre Dona e
o fio das missangas, finalizamos por ora, dizendo que: “A vida é um
colar. Eu dou o fio, as mulheres dão as missangas. São sempre tantas
as missangas”, tantas as donas. Neste caso específico, da obra Dona,
Luciene Carvalho oferta o fio, mas representa também, o colorido de
muitas missangas.
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ANALOGIA DAS ARTES: A PARTIR DO
DECAMERON DE GIOVANNI BOCCACCIO E DA

PINTURA DE SANDRO BOTTICELLI

Maria José Alves de Assunção63
Gilza Sousa da Silva Claudino64

Maria Josinete Batista65
_______________________________________________

INTRODUÇÃO

O presente artigo abordará a correspondência entre a
Literatura e a Pintura nas obras o Decameron de Giovanni
Boccaccio, precisamente na 8ª novela da quinta jornada: Anastácio
degli Onesti e o conjunto pictórico “A terrível visão” de Sandro
Botticelli, quatro quadros que imitam cenas da novela de Boccaccio.
Faremos uma breve explanação sobre o Decameron e o gênero
novela; traçaremos um breve panorama histórico a cerca dos
períodos históricos que envolveram a confecção das obras literária e
plástica de Giovanni Boccaccio e Sandro Botticelli, ou seja, a
literatura e a pintura.

Colocamo-nos o seguinte questionamento: Como duas artes
aparentemente tão diversas puderam conviver até nossos dias?
Nossa pesquisa baseia-se em posicionamento de críticos, filósofos,
escritores, pintores e historiadores como, Aristóteles, Alberti,
Horácio, Mario Praz, Auerbach, Burckhardt e outros. Utilizaremos
como objeto dessa análise comparativa a obra de Giovanni
Boccaccio: o Decameron e 04 (quatro) obras de Sandro Botticelli.
Referimo-nos à novela Anastácio degli Onesti, uma das narrativas
que integram o livro a partir da oitava novela do quinto dia e o
conjunto pictórico “A terrível visão”, que o artista renascentista
Sandro Botticelli elaborou através de quatro quadros sequenciais da
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novela de Boccaccio, com um quadro para cada cena. Partiremos do
pressuposto de que a Pintura e a Literatura são duas expressões
artísticas que, apesar de diferentes em muitos aspectos, reservam
muitos pontos em comum e se complementam.

Na verdade, se não desde os tempos pré-históricos
(de vez os paleontólogos mostraram que os primeiros
sinais traçados pelo homem em superfície rochosa
eram abstratos), pelo menos certamente desde os
primórdios da civilização a que, há ainda bem pouco,
nos orgulhávamos de pertencer [...], desde esses
tempos remoto aos nossos dias tem havido mútua
compreensão e correspondência entre a pintura e a
poesia. Idéias foram expressas por meio da pintura
não só nos hieróglifos egípcios como através de uma
longa e assaz copiosa tradição simbólica. (PRAZ,
1896, p.2).

As correspondências e as analogias entre as artes plásticas,
especificamente a Literatura e a Pintura iniciaram-se em épocas
remotas, ou seja, desde a antiguidade clássica já se verificava essa
relação. Segundo Mario Praz (1896, p. 2-3) dois lugares comuns, um
de Horácio, outro de Simônides de Céos, vem desfrutando
indiscutível autoridade há séculos: a expressão ut pictura poesis, da
Ars poética, que foi interpretada como um preceito, embora o poeta
intentasse apenas dizer que, como certas pinturas, alguns certos
poemas agradam uma única vez, ao passo que que outros resistem a
leitura repetidas e a exame crítico minucioso; e um comentário,
atribuído por Plutarco a Simonides de Céos, no sentido de ser a
pintura poesia muda e a poesia uma pintura falante. O texto
horaciano a expressão “ut pictura poesis” foi interpretada pelos
tradutores como um princípio de similaridade e correspondência
entre pintura e poesia.

Poesia é como a pintura; uma te cativa mais, se te deténs
mais perto; outra, se te pões mais longe; esta prefere a
penumbra; aquela quererá ser contemplada em plena luz,
por que não teme o olhar penetrante do crítico; essa
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agradou uma vez; essa outra, dez vezes repetida, agradará
sempre. (HORÁCIO, p. 65).

DECAMERON: CONTEXTO HISTÓRICO, ESTRUTURA,
TEMA E PERSONAGENS.

O texto literário escolhido e aqui utilizado para essa reflexão
foi uma das 100 (cem) novelas da obra o Decameron, precisamente
a oitava novela da quinta jornada: Anastácio degli Onesti. O
Decameron foi a obra prima do florentino Giovanni Boccaccio
(1313-1375), escrita entre 1348 e 1353 no decorrer e auge da Peste
Negra em Florença. Boccaccio na introdução da Primeira Jornada da
obra faz uma narrativa histórica do flagelo que está ocorrendo nesse
momento em Florença.

Na atualidade percebemos que a Idade Média (séculos V ao
XIV) tem despertado cada vez mais a atenção aos campos de
conhecimento da História e da Literatura. Há algumas décadas esse
diálogo fértil entre historiadores da Idade Média e historiadores da
literatura medieval têm trabalhado com essas analogias
demonstrando a pluralidade cultural, econômica e social desse
período.

Na Idade Média a Igreja católica exercia, digamos um
monopólio religioso e cultura em toda a Europa ocidental, dessa
forma exercia também um notável papel ideológico. Então o
elemento comum a essas sociedade era busca pelo sagrado. Para o
homem medieval o mundo, a natureza e o corpo humano eram
também sagrados. Como tinham pouco conhecimento dos
fenômenos naturais viviam a mercê da natureza e das forças
desconhecidas e incontroláveis, com um misto de respeito e medo.

Dessa forma, o homem medieval viveu sob a égide da
fragilidade, numa época que reinavam a insegurança e a incerteza,
onde a igreja conseguia transmitir a sensação de solidez e segurança.
Era época de servidão e para a maioria da população as condições de
sobrevivência eram escassas e suscetíveis aos imprevistos das ações
da natureza. No século XIV ocorreu uma junção de catástrofes e
calamidade. Alguns historiadores definem esse século como o
século “da fome, da peste e da guerra”, causando um desequilíbrio
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de difícil restabelecimento. Trataremos aqui da Peste Negra, terrível
flagelo que serviu de moldura abordada no proêmio do Decameron
escrito por Giovanni Boccaccio no auge da Peste em Florença.

Afirmo, portanto que tínhamos atingido já o ano bem farto
da Encarnação do Filho de Deus, de 1348, quando, na mui
excelsa cidade de Florença, cuja beleza supera a de
qualquer outra da Itália, sobreveio a mortífera pestilência.
Por iniciativa dos corpos superiores, ou em razão de nossas
iniquidades, a peste, atirada sobre os homens por justa
cólera divina e para exemplificação, tivera início nas
regiões orientais. Há alguns anos. (GIOVANNI
BOCCACCIO, 2010, p.11).

Boccaccio inicia a novela citando o encontro durante o
assolar da peste, de sete moças e três rapazes que após se
encontrarem na igreja Santa Maria Novella resolveram retirar-se
para um castelo na zona rural para fugir da peste. Elegem um rei ou
rainha que irá reinar um por vez durante os dez dias que ali
estiveram e para passar o tempo o soberano do dia (exceto sexta e
sábado) deverá contar dez histórias que fará parte dos divertimentos
diários que inclui jogos, jantares e danças. Dessa forma, durante os
10 (dez) dias foram narradas cem (100) histórias sobre temas
variados.

Com já foi mencionado o Decameron faz parte do gênero
novelas e a língua utilizada para sua escrita representa uma inovação
para a época, pois não é mais escrito em latim e sim em florentino
vulgar também conhecido como dialeto toscano. Posteriormente
esse dialeto originará a língua italiana moderna. Auerbach (2013,
p.7-8) refere-se ao surgimento de uma novelística relacionada de um
modo geral à ideia de o homem se tornar cônscio da própria pessoa,
perceber-se numa existência terrena a ser aprendida e dominada. Na
Itália, desde o duecento, o processo de formação social e dos
costumes foi fundamental na constituição desses pressupostos.

Erich Auerbach (2013) indaga sobre a fuga e refúgio dos
jovens na casa de campo “O que os mantém juntos, que mágico
poder lhes garante a calma interior? Eles não são concebidos como
figuras particularmente fortes e além do mais são muitos. Ao
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contrário, uma certa medianiade consentânea lhes é própria. [...] O
que faz com que pessoas delicadas, mimadas, fragilizadas mesmo,
resistam incansavelmente ao destino mais terrível?” Em seguida
responde: “É a força da forma social, e nada mais. A educação nobre
é a única barreira que resistiu; tudo o mais falhou: a religião, o
Estado, a família. A forma aristocrática, entretanto é inabalável.
Esse é o verdadeiro contraste que importa para Boccaccio, e sobre
ele se baseia o ethos do Decameron (AUERBACH, 2013, p.17-18).
Dessa forma percebemos então que na novela o sujeito é sempre a
sociedade e o seu objeto é a cultura. A novela está sempre inserida
no tempo e no espaço refletindo tudo aquilo que está acontecendo no
dado tempo histórico. Já que faz parte desse tempo e espaço real, a
novela tem uma característica também realista e em Boccaccio esse
realismo aflora como nunca antes visto em outro escritor medieval.

Somente o seu Decameron fixa, pela primeira vez após a
Antiguidade, um certo nível estilístico, dentro do qual a
narração de acontecimentos reais da vida presente se
pode converter numa diversão culta; nada mais serve
como exemplo moral, e também não mais serve à
despretensiosa vontade de rir do povo, mas ao
divertimento de um círculo de pessoas jovens, distintas e
cultas, damas e cavaleiros que se deleitam com o jogo
sensível da vida, e que possuem sensibilidade, gosto e
opinião refinados; para anunciar está intenção na sua
narração, ele criou a sua moldura. (AUERBACH, 1973,
p.188)

CONTEXTO HISTÓRICO DO CONJUNTO PICTÓRICO DE
BOTTICELLI

Como vimos a questões sobre as correspondências e
analogias entre Literatura e a pintura remonta à Antiguidade
Clássica, porém a partir do Renascimento começará a tomar novas
feições, principalmente no século XVI com o Tratado Da Pintura
de Leon Battisti Alberti, quando a pintura será elevada ao estatuto
de arte, ou seja, será o primeiro Tratado na literatura artística, a
constituir a pintura como objeto de teoria e doutrina sistematizada.
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O grau de prestígio alcançado pela pintura, graças aos
grandes mestres italianos da Renascença, deu azo a que
obtivesse uma vitória sobre sua irmã, a Poesia;
testemunham-no os incansáveis esforços dos poetas de
emular os pintores na sensualidade de suas descrições.
(PRAZ, 1896, p.4).

Foi nesse contexto que criado o conjunto pictórico de
Sandro di Mariano di Sandro Filipepi, mais conhecido como
Sandro Botticelli66, também florentino nascido em 1445 e viveu até
1510. Botticelli foi um dos mais reconhecidos pintor do
Renascimento Cultural italiano, período compreendido entre os
séculos XV e XVI. Seus quatro quadros foram elaborados a partir
dos episódios da novela através de uma tradução intersemiótica67 e
mimética da novela do Decameron. Suas pinturas são marcadas
por um forte realismo, cores vivas, movimentos e muita suavidade
nos desenhos. Jacob Burckhardt assim se refere ao movimento
cultural e artístico do Renascimento e sobre a personalidade
eclética do homem e artista moderno desse período.

O século XV é, sobretudo aquele dos homens
multifacetados. Não há biografia que não mencione
atividades paralelas capitais – para além do diletantismo
- da personalidade que tem por objeto. O mercador e
estadista florentino é, amiúde, também um homem
versado em ambas as línguas clássicas; os mais

66 Sandro di �ariano di Sandro Filipepi – Nascido em Florença e 1445 ( em dados
cadastrais de 1447, o pai declarava que ele tinha 2 anos), talvez seja o produto
mais representativo do ambiente artístico florentino da segunda metade dos
século XV, cujas pesquisas, marcadas por uma elegância aguda e refinada, se
afastava da solene e humaníssima concepção de “renascimento� oriunda de
�asaccio (VASARI, p.385).
67 Tradução intersemiótica - A tradução intersemiótica, definida como tradução de
um determinado sistema de signos para outro sistema semiótico, tem sua
expressão entre sistemas os mais variados. Entre as traduções desse tipo,
encontra-se a das artes plásticas e visuais para a linguagem verbal e vice-versa,
assunto que tem sido estudado por muitos autores contemporâneos como Nelson
Goodman, �ichael Benton, �ario Praz, J�lio Plaza, Solange Oliveira e outros.
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renomados humanistas lêem para si e para os filhos a
Política e a Ética de Aristóteles, e mesmo as filhas da
casa recebem educação igualmente elevada.
(BURCKHARDT, 2013, p.151).

O Renascimento Cultural “período compreendido entre os
séculos XV e XVI é assim denominado por significar a retomada
dos valores greco-romanos. Desencadeou o movimento conhecido
como, humanismo indicando a procura de uma imagem do ser
humano e da cultura, em contraposição às concepções
predominantemente teológicas da Idade Média e ao espírito
autoritário dela decorrente. Embora o Renascimento não seja
religioso, há um esforço para superar o teocentrismo, ao se
enfatizarem os valores antropocêntricos, propriamente humanos,
mais terrenos” (ARANHA, 2010, p. 123).

COMPARAÇÃO DAS ARTES

De acordo com Etienne Souriau (1983), a Estética
comparada surgiu com a finalidade de traduzir e analisar a
pluralidade de riquezas das diferentes manifestações estéticas e suas
inter-relações. Souriau refere-se à pintura, música, cinema ou obra
poética. Concernente às semelhanças, Souriau afirma que, “Nada
mais evidente que a existência de um tipo de parentesco entre as
artes. Pintores, escultores, músicos, poetas, estão levitando no
mesmo templo”. (SOURIAU, 1983, p.20). E continua:

[...] arte são todas as artes. Que há de comum entre uma
catedral e uma sinfonia, um quadro e uma ânfora, um filme
e um poema? Em outras palavras: entre uma estátua e um
quadro, entre um soneto e uma ânfora, entre uma catedral e
uma sinfonia, [...] o que têm em comum essas diferentes
atividades criadoras, que esculpem suas obras umas no
mármore, outras na projeção de luzes contra uma tela,
outras ainda no ar posto em vibração; até onde podem ir as
semelhanças, as afinidades, as leis comuns; e quais são
também as diferenças que se poderiam chamar congênitas?
(SOURIAU, 1983, p.3).
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Cento e trinta ano (130) depois do Decameron ser escrito,
Sandro Botticelli traduziu a novela Anastácio degli Onesti através de
uma pintura-narrativa sequencial, uma espécie de prólogo,
desenvolvimento e conclusão em 4 (quatro) episódios essenciais
para uma releitura e compreensão da obra. O conjunto pictórico que
retrata a novela Anastácio degli Onesti trata-se de uma encomenda
de Antonio Pucci para presentear seu filho Giannozzo que se casaria
com Lucrezia Bini e serviu para decorar a cabeceira nupcial. Era o
ano de 1483 em pleno Renascimento Cultural. Das 4 (quatro) obras
de Botticelli três encontram-se no Museu do Prado em Madri e a
última pertence à coleção particular Watney, em exposição no
Palácio Pucci, em Florença.

Anastácio degli Onesti, por amar uma Traversari, gasta
suas riquezas, sem ser amado. A rogo dos seus, parte para
Chiassi; ali vê um cavaleiro caçar uma jovem, que mata e
deixa que seja devorada por dois cachorros. Anastácio
convida os seus parentes e aquela mulher que ele ama para
um jantar. A mulher amada vê aquela jovem ser devorada;
e, receando que o mesmo venha a acontecer-lhe, toma
Anastácio por marido. (BOCCACCIO, 1990, p.300).

O encontro com os amaldiçoados na floresta de Pinheiros

FONTE: Arquivo pessoal da autora
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O primeiro quadro representa dois momentos ou tempos: no
primeiro podemos ver o jovem Anastácio passeando na floresta,
trajando vestes azul com vermelho e um pouco distante seus
empregados aguardando próximos a tendas coloridas; num segundo
momento vemos que Anastácio pega o galho da árvore para tentar
ajudar a moça perseguida.

Anastácio passeava cabisbaixo na floresta de pinheiros
pensando em sua amada desalmada quando “De repente,
contudo, teve a impressão de escutar choro convulso e alto,
assim como gemidos altos, dados por uma mulher. Deteve,
portanto, o curso de seus pensamentos. Anastácio levantou
a cabeça, para saber o que estaria ocorrendo; e ficou
maravilhado ao notar que estava no meio do pinheiral”.
(BOCCACCIO, 2010, p. 301).

Além disso, olhando para frente, viu que dele se aproximava,
correndo, por uma boscagem bastante densa de arbusto e amoreiras,
uma moça muito linda; ela estava inteiramente nua com os cabelos
desalinhados, e o corpo todo arranhado pelos ramos e pelos espinhos;
correndo, tropeçando, caindo e voltando a correr, ela chorava e
gritava, rogando perdão. Anastácio também viu, ao lado da jovem,
dois mastins, grandes e ferozes, que correndo no encalço dela,
sempre que se aproximavam, davam-lhe mordidas, aplicando-lhe
dentadas brutais. Mais distante atrás dela, Anastácio divisou um
cavaleiro moreno, cavalgando um corcel negro, com expressão de
ira no semblante; corria com um estoque na mão; e, correndo,
ameaçava de morte a jovem, com palavras de baixo calão
(BOCCACCIO, 2010, p. 301).

Ao observarmos a pintura-narrativa de Botticelli podemos
perceber que em alguns pontos ele não foi tão fiel à descrição de
Boccaccio que descreve uma “boscagem densa de arbusto e
amoreiras”. Na pintura vemos que a composição da pintura no plano
espacial apresenta grandes árvores com pouca densidade e pobre de
arbustos. Também no que se refere à cor do cavalo que Boccaccio se
refere a “um cavaleiro moreno cavalgando um corcel negro”
também percebemos que Botticelli preferiu a cor branca.
Provavelmente Boccaccio preocupando-se com a estética e a
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estilística preferiu essas cores conferindo assim ao quando
combinação e harmonia de cores. Como afirmaram Horácio na Arte
Poética, Aristóteles na Poética e Leon Battisti Alberti no Tratado
Da Pintura, o pintor não precisa imitar a natureza na íntegra, mas
apenas usar de coerência.

O artista estudará e imitará a natureza, mas não se limitará
à simples reprodução realística. No Plano da técnica tratará
de evitar erros que não estão de acordo com a experiência
humana e de desenhar bem e em proporções corretas
corpos e seres inanimados. A imitação não se esgota
porém com a semelhança. (LEON BATTISTI ALBERTI,
2014, p. 64).

Tudo isto inspirou, a um só tempo, espanto e maravilha ao
espírito do rapaz; em seguida, inspirou-lhe também piedade pela
jovem infortunada; Anastácio sentiu, até, o desejo de libertá-la de
tanta angústia e da morte, se isto lhe fosse possível. Achando-se,
contudo, sem armas, recordou-se de apanhar um galho de árvore,
que poderia servir-lhe de bastão; assim se pôs contra os cães como
contra o cavaleiro. (BOCCACCIO, 2010, p.301).

A caçada infernal

FONTE: Arquivo pessoal da autora
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No segundo quadro as cenas estão dividas em três tempos:
ao centro, o cavaleiro abre o ventre da moça que já se encontra
morta, arranca-lhe o coração e as vísceras pelas costas e arremessa
aos cães, enquanto, do lado esquerdo, Anastácio assiste horrorizado
tamanha crueldade; e num segundo momento no canto inferior
direito, os cães preto e branco disputam entre si o coração e as
vísceras que o cavaleiro lhes arremessou; e num terceiro momento a
cena volta a se repetir com o cavaleiro montado novamente no
cavalo perseguindo a moça nua que ressuscitou.

O cavaleiro vendo a interferência de Anastácio gritou-lhe:
“ – Não interfira, Anastácio; deixe que os mastins e eu
façamos aquilo que esta mulher perversa mereceu.
Enquanto o cavaleiro assim falava, os cachorros segurando
a jovem ´pelos flancos, fizeram-na parar; o cavaleiro,
alcançando-a desceu do cavalo. [ ...] o cavaleiro assumiu o
aspecto de um cão raivoso; segurando o estoque numa das
mãos, correu contra a jovem, que, de joelhos, fortemente
presa pelos mastins, gritava, solicitando perdão; o
cavaleiro atravessou-lhe, com o estoque, o peito pelo meio,
com toda a força de que dispunha; e a lâmina surgiu do
outro lado do corpo, na altura dos rins; sacou dele o
coração e as demais vísceras anexas, e deu tudo de comer
aos cães; e estes famintos como estavam, comeram o que
lhes foi entregue, sem qualquer hesitação. (BOCCACCIO,
2010, p. 301).

Passados alguns momentos, como se nada do que ficou dito
aqui se tivesse passado, a jovem ergueu-se de repente, e pôs-se a
correr na direção do mar; e correram os cachorros atrás dela, sempre
rasgando-lhe o corpo. Voltando a montar o cavalo, o cavaleiro,
retomando o estoque, voltou a persegui-la.
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O banquete na floresta

FONTE: Arquivo pessoal da autora

No terceiro quadro de acordo com a etiqueta medieval, as damas
sentam-se separadas dos convidados masculinos, ou seja,
cavalheiros à direita e damas à esquerda. Trata-se do banquete para
o qual Anastácio convidou sua amada, parentes e amigos. Podemos
verificar também como foi bem representado as vestimentas
coloridas da nobreza da época. A crueldade dessa cena é bem maior
do que a presenciada por Anastácio, veja que os cães mordem as
nádegas da moça simultaneamente, demonstrando assim a fidelidade
canina. Os convidados ficam em alvoroço e regem com grande
inquietação e Anastácio procura acalmá-los com movimentos do
braço.

Ao ser servido, portanto, o último prato, começaram o
convidados a escutar a gritaria que produzia a jovem
desesperada, clamando contra a perseguição. Ficaram
todos surpresos com aquilo; indagaram do que se tratava;
ninguém soube explicar; ergueram-se todos, para saber do
que se tratava; viram a jovem que gritava suas súplicas, e o
cavaleiro que a perseguia, os cães que a atacavam; alguns
momentos depois, este grupo misturou-se aos convidados
de Anastácio. (BOCCACCIO, 2010, p.303).
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A confusão tornou-se enorme, graças aos cães e ao cavaleiro;
adiantaram-se muitos para auxiliar a jovem. Contudo, o cavaleiro,
falando-lhes [...] não apenas os fez desistir, como a todos
amedrontou, enchendo-os, ao mesmo tempo de espanto. E realizou
outra vez o que fizera aos olhos de Anastácio.

O banquete de casamento

FONTE: Arquivo pessoal da autora

Nesse quarto que representa a conclusão da novela,
Botticelli usou tão somente sua imaginação, pois praticamente
Boccaccio não faz descrição da festa e do cenário, diz apenas que foi
uma linda festa de casamento. Aqui transparece de forma mais
contundente as formas e técnicas renascentistas como a geometria
que transparece através de uma rigorosa simetria onde a sociedade e
hierarquia da época é representada através dos brasões das duas
famílias que encomendar das famílias envolvidas com a encomenda
das obras, ou seja, os Pucci e os Bini. A distribuição dos convidados
na mesa também é de acordo com a etiqueta vigente como no
quadro anterior. Podemos ver tanto do lado direito como do
esquerdo os criados trajando vestes vermelhas servindo iguarias aos
convidados e Anastácio sentado diante de sua amada festejando sua
astuciosa conquista.
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“No outro domingo, Anastácio desposou a jovem, em linda
festa de casamento; em seguida, viveu longo tempo com a jovem em
completa felicidade.”
A pintura do Renascimento Cultura difere tipo da representação
medieval onde o artista ainda não havia descoberto as técnicas da
perspectiva. As obras apresentam nesse moderno sistema de
representação uma sugestão ilusionista de profundidade com base
em técnicas de espaço adquiridas na geometria euclidiana68 que gera
a impressão de tridimensionalidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das obras estudadas e analisadas, percebemos que
desde tempos remotos existe correspondência entre a literatura e a
pintura. Desde a Pré-história, os seres humanos têm expressado seus
pensamentos e cultura através de pinturas rupestres, posteriormente
através de hieróglifos, manifestando assim uma longa tradição de
mímese da natureza, da poesia e do cotidiano, ou seja, a pintura e a
literatura sempre estiveram em contato ao longo da história da
humanidade. Concluímos então que a Pintura e Literatura têm
andado lado a lado numa relação fraterna onde uma imita a outra.
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OS DESAFIOS PROPOSTOS PARA OS PROFESSORES
DE LINGUAGEM PARA ATUAR COM O NOVO
CURRÍCULO RETEXTUALIZADO PELA BNCC

Monise Adriana Buzo Velho69
Neire Abreu Mota Porfiro70

Tamara Vasconcellos de Azevedo Kasper71
_______________________________________________

INTRODUÇÃO

Como o multiculturalismo e a diversidade em todos os
aspectos no Brasil e pensando em formas de garantir a equidade e a
qualidade do processo educacional, em 2017 após significativos
anos de estudos, instituiu-se a Base Nacional Comum Curricular.

A BNCC popularmente abreviada é um documento no qual
veio para apontar o caminho da educação brasileira que deve ser
seguido mediante a efetivação dos currículos na tratativa de
assegurar as premissas da qualidade escolar, mediante um
compromisso firmado de equidade para todos os cidadãos do país.

Esse novo olhar que a base traz permite significativas
reflexões, pois na contemporaneidade o aluno inserido do âmbito
educacional é diferente, ele vive momentos tecnológicos, onde o
acesso ao saber se faz através de plugins e logins, nesse sentido, o
ambiente precisa ser diferente, as práticas pedagógicas precisam
envolver questões emocionais, os paradigmas precisam ser
descontruídos e inseridos sobre essa nova concepção de indivíduo
que precisa ser formado integralmente.

Diante do exposto todas as unidades federativas no ano de
2018 realizou a implantação da BNCC para fazer a construção ou
reformulação dos novos currículos educacionais. Cada estado fez a
sua organização para estudar a base e apresentar um novo currículo

69 E-mail: monisevelho@gmail.com
70 E-mail: neireabreu@yahoo.com.br
71 E-mail: kaspertamara61@gmail.com
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daquele território que assegurasse a qualidade e a equidade dos
saberes ensinados aos estudantes.

A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR

Diante da necessidade de promover um sistema educacional
com qualidade no Brasil no que refere aos currículos escolares,
promulgou-se a Base Nacional Comum Curricular através da
Resolução CNE/CP n.º 2, de 22 de dezembro de 2017.

A BNCC normativa o conjunto progressivo de
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao
longo da educação básica de modo a que tenham assegurados seus
direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com
o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL,
2017).

Sua organização a delimita como:

[...] documento normativo que aplica-se exclusivamente à
educação escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei
nº 9.394/1996), e está orientado pelos princípios éticos,
políticos e estéticos que visam à formação humana integral
e à construção de uma sociedade justa, democrática e
inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares
Nacionais da Educação Básica (DCN). (BRASIL, 2018).

Além disso, a base insere nos novos currículos pautas
formativas em que o conhecimento deve ser trabalhado para
efetivação de competências essenciais e habilidades para o
desenvolvimento do estudante na educação básica. Os conteúdos
devem ser organizados no sentido de ensinar um conhecimento
significativo e integral, para isso mudanças professorais precisam
acontecer, o ensino precisa ser formulado para resolução de
problemas conforme a realidade do ser humano.

As aprendizagens especificadas na base foram organizadas
para diferentes etapas e receberam uma identificação através de um
código alfanumérico. Sendo que antes dos códigos teremos as
iniciais de cada etapa.
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As competências são organizadas em 10 (dez) de forma
geral para toda a educação básica (BRASIL, 2017):

1 – Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente
construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital
para entender e explicara realidade, continuar aprendendo
e colaborar para a construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva;
2 – Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à
abordagem própria das ciências, incluindo a investigação,
a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade,
para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular
e resolver problemas e criar soluções (inclusive
tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes
áreas;
3 – Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e
culturais, dos locais às mundiais, e também participar de
práticas diversificadas da produção artístico-cultural;
4 – Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-
motora, como libras, e escrita), corporal, visual, sonora e
digital, bem como conhecimentos das linguagens artística,
matemática e científica, para se expressar e partilhar
informações, experiências, ideias e sentimentos em
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao
entendimento mútuo;
5 – Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de
informação e comunicação de forma crítica, significativa,
reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as
escolares) para se comunicar, acessar e disseminar
informações, produzir conhecimentos, resolver problemas
e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva;
6 – Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais
e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhes
possibilitem entender as relações próprias do mundo do
trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da
cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade,
autonomia, consciência crítica e responsabilidade;
7 – Argumentar com base em fatos, dados e informações
confiáveis, para formular, negociar e defender ideias,
pontos de vista e decisões comuns que respeitem e
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promovam os direitos humanos, a consciência
socioambiental e o consumo responsável em âmbito local,
regional e global, com posionamento ético em relação ao
cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta;
8 – Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e
emocional, compreendendo-se na diversidade humana e
reconhecendo suas emoções e as dos outros, com
autocrítica e capacidade para lidar com elas;
9 – Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos
e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o
respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento
e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos
sociais, seus saberes, identidades, culturas e
pontencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza;
10 – Agir pessoal e coletivamente com autonomia,
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação,
tomando decisões com base em princípios éticos,
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

Nessa nova forma de pensar o ensino em sala de aula, a base
organizou ao longo da Educação Básica uma estrutura própria para
cada etapa: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio
na qual os fundamentos pedagógicos tenham uma coerência e siga
os ordenamentos legais (BRASIL, 2017).

Na educação infantil efetivou-se a organicidade que
assegure as crianças os direitos de aprendizagem e desenvolvimento
que consiste em: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e
conhecer-se. Além disso, evidenciou-se os campos de experiência
em que possa aprender e desenvolver através do: eu, o outro e nós;
corpo, gestos e movimentos; traços, sons, cores e formas; escuta,
fala, pensamento e imaginação e espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações, tudo focado para alcançar os objetivos de
aprendizagem.

Entretanto o Ensino Fundamental teve sua formatação para
pleitear as áreas de conhecimento definidas por Linguagens,
Matemática, Ciência da Natureza, Ciências Humanas e Ensino
Religioso. As áreas foram distribuídas em nove componentes e
devem ser aplicados mediante unidades temáticas que proporcionam
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o alcançar dos objetos de conhecimento que serão difundidos nas
habilidades dos estudantes em sua formação integral.

Assim, a nova proposta curricular precisa desafiar o aluno
desde os primeiros momentos a desenvolver a criatividade, o
espírito colaborativo, a compreensão das diferenças que nos
constituem a ser o próprio protagonista no percurso educacional,
além da autonomia na resolução de problemas.

Cabe a escola oportunizar momentos de pesquisa na
construção da própria aprendizagem e promover a articulação entre
os conhecimentos prévios do aluno e os novos conhecimentos
científicos que ele adquirirá com a finalidade de adquirir uma nova
prática social, é estimular que as atividades extrapolem para além
dos muros da escola, inclusive com a inclusão de novos ambientes
de aprendizagem.

Que de acordo com Morin (2007):

A Educação do futuro exige um esforço transdisciplinar
que seja capaz de rejuntar ciências e humanidades e
romper com oposição entre natureza e cultura, exigindo
uma postura diferente diante dos exageros da sociedade do
conhecimento.

Nesse sentido, teremos um processo de ensino realmente
comprometido com a formação de competências e habilidades, onde
seja real a produção comum do saber, da liberdade e do diálogo, sem
jamais esboçar um ambiente autoritário, silenciador da voz dos
envolvidos no contexto educativo, onde almeja-se a diversidade.

CONCEPÇÃO DA BNCC PARA AREA DO
CONHECIMENTO DE LINGUAGENS NOS ANOS INICIAIS

Com a propositura da BNCC a área de conhecimento que
compreende as Linguagens é delimitada pelos componentes de
Língua Portuguesa, Arte e Educação Física. Sua estrutura trouxe
significativos desafios para os professores que atuam com os
respectivos componentes, devendo os mesmos refletirem para a
ministração dos saberes em sala de aula.
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As ações professorais que precisam ser pensadas com a base
para Língua Portuguesa traz em seu escopo a possibilidade do
professor desenvolver capacidades que envolvam a produção, a
recepção, o tratamento e análise das linguagens que contribuem para
a participação do aluno através de ações que colaborem para a
criticidade dos alunos em referências as diversas práticas sociais que
englobam a linguagem.

Na Língua Portuguesa os saberes devem ser relacionados
aos textos, aos contextos de suas produções para que possibilite o
desenvolvimento de habilidades, uso das mídias, o debate sobre a
diversidade cultural e a ampliação do repertório e o convívio com o
diferente.

Todavia no componente de Arte, a BNCC visa o
conhecimento baseado na sensibilidade, na intuição, o pensamento
deve ser subjetivo no sentido de manifestar as formas de expressão e
ao mesmo tempo propiciar a criação de eventuais produtos. Assim, a
Arte poderá ser desenvolvida para que os estudantes adquiram
competências e habilidades mediante práticas investigativas sobre a
cultura, o diálogo intercultural, respeito às diferenças, e assimilem o
conhecimento centrado nas artes visuais, na dança, música e teatro.

Na educação física as práticas dos saberes são evidenciadas
para que os estudantes possam trabalhar a questão corporal por meio
de significação e sentido dos movimentos transcendidos pelo corpo
na prática. O movimento humano deve ser contextualizado pelo
professor ao repassar os saberes no âmbito cultural, social e
histórico, ampliando a consciência dos recursos do cuidado de si e
dos outros no sentido de colaborar para autonomia e coletividade.

O NOVO CURRÍCULO E SUA CONCEITUAÇÃO

Nesse contexto se torna imprescindível ressaltar que a
BNCC orienta como deve ser construído ou reformulado as
propostas curriculares, porém sem alterar a importância de
conceituar: currículo.

A concepção de currículo pode ser atrelada aos múltiplos
signos e significados exequível do mesmo, das certezas e incertezas,
do prescrito ao científico, e até mesmo do instituído por um sistema
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de ensino, bem como, legislações. Visto que o currículo tem uma
intencionalidade do processo formativo para os cidadãos.

Nesse sentido, os saberes curriculares seriam os conteúdos
que caracterizam o trabalho escolar, as atividades chamadas
nucleares, ou seja, é a escola desempenhando seu papel educativo,
independente de outras atividades secundárias (SAVIANI, 2013).

Ademais, o documento norteador precisa ser claro e a sua
aplicabilidade e entendimento será a síntese resultante de uma ação
executada para integração dos saberes através dos sujeitos da
educação para a promoção da aprendizagem, para isso, deve
englobar os conteúdos, conhecimentos, competências, habilidades,
atitudes, valores e experiências que serão fixadas pelo professorado
em sala de aula.

Segundo Lima (2009 p. 07), cabe ao professor portanto, a
“ampliação de sua visão acerca do conhecimento, dos saberes
pedagógicos necessários ao desenvolvimento de sua atribuição”, das
possibilidades de sua própria formação profissional continuada e
acerca dos princípios que prezam pela dignidade, eticidade (dentre
outros) humanas: sua, dos seus alunos, de sua comunidade e do
homem em todo o universo de sua produção.

Ainda segue indagando o autor que, a formação de
professores a partir de uma postura indagativa tem se mostrado
como um dos pilares para melhoria qualitativa dos saberes docentes
necessários ao desenvolvimento do trabalho pedagógico.

Destaca-se nessa afirmativa quando a dialogamos com a
sugestão de Felldman (2009, p. 71) ao delimitar: “que o perfil do
professor está centrado no sujeito que professa saberes, valores,
atitudes, que compartilha relações e, junto com o outro, elabora a
interpretação e reinterpretação do mundo”.

Diversas mudanças ocorreram na educação, principalmente,
com o advento das tecnologias. Entretanto, com a atual conjuntura
cabe entender que o currículo também precisa ser definido para essa
sociedade da informação.

Freire (2008 p. 29) nos fala sobre a busca de conhecimentos
é continua:
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Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino
por que busco, por que indaguei, porque indago e me
indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho,
intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o
que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a
novidade.

Nessa perspectiva de renovação de conhecimentos
destacamos que os professores que estão inseridos na escola, devem
pensar que a mesma não é apenas um espaço social emancipatório
ou libertador, mas também é um cenário de promoção da
socialização efetiva para mudança.

O papel fundamental da educação no desenvolvimento das
pessoas e das sociedades amplia-se ainda mais no despertar do novo
milênio e aponta para a necessidade de se construir uma escola
voltada para a formação de cidadãos, formando competência e
habilidades para o seu dia a dia.

Na escola o aluno vivencia situações diversificadas que
favorecem o desenvolvimento do seu aprendizado, aprende a
dialogar de maneira competente, aprende a respeitar e a ser
respeitado, a ouvir e ser ouvido, a reivindicar direitos e a cumprir
obrigações, a participar ativamente da vida científica, cultural, social
e política, aprende a criticar e refletir sobre os seus direitos e deveres
na sociedade mediante a aplicação de um currículo preconizado para
a educação de qualidade.

De acordo com Arroyo (2007, p. 18), o currículo, os
conteúdos, seu ordenamento e sequenciação, suas hierarquias e
cargas horárias são o núcleo fundante e estruturante do cotidiano das
escolas, dos tempos e espaços, das relações entre educadores e
educandos, da diversificação que estabelece entre os professores.

O Currículo educativo representa a composição dos
conhecimentos e valores que caracterizam um processo social. É na
contemporaneidade que este instrumento é uma construção social,
na acepção de estar inteiramente vinculado a um momento histórico,
à determinada sociedade e às relações com o conhecimento.

Desta maneira, a educação e o currículo são vistos
intimamente envolvidos com o processo cultural, como construção
de identidades locais e nacionais.
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Para Moreira (2007, p. 19), o currículo é, em outras palavras,
o coração da escola, o espaço central em que todos atuamos.

Devemos considerar nesse sentido que as competências,
conhecimentos, habilidades e valores são básicos para a vida do
cidadão em qualquer lugar do mundo, é também reconhecida, hoje,
como a necessidade da preservação e do desenvolvimento de
aspectos que constituem a especificidade das diversas culturas. O
aprender contínuo é essencial e se concentra em dois pilares: a
própria pessoa, como agente, e a escola, como lugar de crescimento
profissional (NÓVOA 1995, p. 20).

Para Candau apud Moreira (2007, p.19), o currículo está
associado ao conjunto de esforços pedagógicos, que se pode afirmar
que é por intermédio do currículo que as "coisas” acontecem na
instituição escolar. A qualidade de ensino que se pretende para este
novo milênio não se refere somente à melhoria dos processos
cognitivos ou da educação para o desenvolvimento de mapas
conceituais e sim melhorar o fator da cidadania.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao concluirmos esse trabalho bibliográfico podemos
descrever que muitos profissionais da educação precisam entender
as concepções advindas com as orientações do documento norteador
da Base Nacional Comum Curricular.

Apesar de ter sido instituída no ano de 2017, se faz
necessário compreender as premissas da qualidade educacional para
o Brasil, mediante a organização da BNCC para os novos currículos
das unidades federativas, bem como entender que os saberes
necessitam de ser efetivados com competência para formar um
cidadão na educação básica de forma integral e proporcionar um
conhecimento significativo para vida pessoal e profissional.

Estamos discorrendo de um grande desafio para todos
envoltos ao campo educacional, pois temos a possibilidade da
aplicabilidade de um currículo que promova a equidade e qualidade
mediante os objetos de conhecimento que precisam ser aplicados em
sala de aula para assegurar a essencialidade do saber.
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Um currículo pautado em práticas pedagógicas que
desenvolva o conteúdo e o perfil socioemocional dos estudantes de
forma reflexiva, crítica e argumentadora.
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AMITOLOGIA IORUBÁ NA CONSTITUIÇÃO DO SER
DE AUGUSTO MATRAGA EM “A HORA E VEZ DE

AUGUSTOMATRAGA”

Paulo Ricardo Moura da Silva72
_______________________________________________

INTRODUÇÃO

Sob muitos aspectos, o périplo de Nhô Augusto na história
“A hora e vez de Augusto Matraga”, presente no livro Sagarana
(2001), de João Guimarães Rosa, é lido por alguns críticos literários,
como, por exemplo, Walnice Nogueira Galvão (2008), em termos de
uma caminhada espiritual compreendida sob o prisma católico, na
qual São Francisco de Assis, em sua renúncia radical aos bens
material e prazeres mundanos, se tornaria a analogia fundamental
para a compreensão crítica de Nhô Augusto.

É a partir da relação de Nhô Augusto, que se torna Augusto
Matraga, com o casal de negros, que abre as portas da sua casa para
o protagonista, que propomos nossa leitura crítica de “A hora e vez
de Augusto Matraga”, no que se refere às contribuições da
religiosidade africana e, mais especificamente, a mitologia iorubá,
para a compreensão da constituição do ser de Matraga. Nesses
termos, vale ressaltar que não temos a pretensão de negar a
possibilidade de ler criticamente a história em análise pelo viés do
catolicismo e nem de compreender toda a complexidade desta
narrativa unicamente pela perspectiva da mitologia iorubá, mas
apontar, em termos críticos, que esta perspectiva pode sugerir
aspectos significativos que podem contribuir para a melhor
apreciação da obra literária em questão.

Em um determinado momento da narrativa, após ser
brutalmente violentado pelos capangas de Major Consilva, Nhô
Augusto ficou estirado ao chão, sem forças suficientes para poder
reagir e reaver sua condição de homem poderoso e temido na região.
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Nhô Augusto estava entregue ao pó do caminho, com o rosto
prostrado ao chão, como quem foi ou está prestes a ser destituído de
sua existência. Não é sem motivação que Major Consilva lança aos
capangas a seguinte pergunta: “- Não tem mais nenhum Nhô
Augusto Esteves, das Pindaíbas, minha gente?! ... E os cacundeiros,
em coro: - Não tem não! Tem mais não! ...” (ROSA, 2001, p. 375).

Não há mais nenhum Nhô Augusto. Esta certeza da
deterioração que tende à anulação de sua existência, muito mais do
que indicar que ele está às voltas com a morte, parece sugerir que a
vida de homem autoritário e egoísta, que subjuga os demais aos seus
mandos e desmandos, homem para quem todos devem se curvar,
está chegando ao fim:

E, quando chegaram ao rancho do Barranco, ao fim de
légua, o Nhô Augusto já vinha quase que só carregado,
meio nu, todo picado de faca, quebrado de pancadas e
enlameado grosso, poeira com sangue. Empurraram-no
para o chão, e ele nem se moveu. - É aqui mesmo,
companheiros. Depois, é só jogar lá para baixo, p'ra nem a
alma se salvar... (ROSA, 2001, p. 375).

O plano era jogar Nhô Augusto do alto de um barranco para
que a morte lhe fosse certa, uma vez que algumas gotas de vida
podiam estar pulsando ainda em seu corpo. Porém, ao ser marcado
com ferro em brasa, surgiu-lhe uma vitalidade inesperada e ele
mesmo se joga do barranco, o que resulta no consenso de que ele
está definitivamente morto, no sentido mais elementar da palavra.

Entretanto, se não todos, ao menos alguns fins sugerem
recomeços. Nhô Augusto é encontrado por um negro que o acolhe
em sua casa e, juntamente com sua mulher, também negra, vão
cuidar de sua recuperação, uma vez que o desfalecido não morreu
efetivamente com a queda do barranco:

Mas o preto que morava na boca do brejo, quando calculou
que os outros já teriam ido embora, saiu do seu esconso,
entre as tabuas, e subiu aos degraus de mato do pé do
barranco. Chegou-se. Encontrou vida funda no corpo tão
maltratado do homem branco; chamou a preta, mulher do
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preto que morava na boca do brejo, e juntos carregaram
Nhô Augusto para o casebre dos dois, que era um cofo de
barro seco, sob um tufo de capim podre, mal erguido e mal
avistado, no meio das árvores, como um ninho de
maranhões (ROSA, 2001, p. 376).

Na citação acima, podemos observar que o primeiro a
acolher Nhô Augusto depois da violência que sofrera foi o negro. Se
anteriormente se sugeriu que a agressão e a queda do barranco
indicariam o fim da existência de Nhô Augusto, então, o negro é o
personagem que daria início a uma nova fase da vida do
protagonista, o que conferiria ao casal de negros certa importância
na trajetória espiritual que Matraga traça rumo a si mesmo.

Tomando como referência a mitologia africana, sobretudo
de extração iorubá, parece ser possível aproximar o casal de negros
do orixá Nanã, divindade que está relacionada ao pântano, ao lodo e
ao barro. No mito ioruba de criação do homem, Nanã aparece como
o orixá que fornece o barro do qual o ser humano é forjado, o que
apontaria para a relação deste orixá com estes elementos da natureza:

Dizem que quando Olorum encarregou Oxalá de fazer o
mundo e modelar o ser humano, o orixá tentou vários
caminhos. Tentou fazer o homem do ar, como ele. Não deu
certo, pois o homem logo s desvaneceu. Tentou fazer de
pau, mas a criatura ficou dura. De pedra ainda a tentativa
foi pior. Fez de fogo e o homem se consumiu. Tentou
azeite, água e até vinho de palma, e nada. Foi então que
Nanã Burucu veio em seu socorro. Apontou para o fundo
do lago com seu ibiri, seu cetro arma, e de lá retirou uma
porção de lama. Nanã deu a porção a Oxalá, o barro do
fundo da lagoa onde morava ela, a lama sob as águas, que
é Nanã (PRANDI, 2001, p. 196).

Na passagem citada da história de Guimarães Rosa, nota-se
que há três referências a elementos da natureza que se constituem da
junção da água e da terra, o que remeteria a Nanã: a caracterização,
em primeiro lugar, do homem e, em segundo lugar, da mulher, como
pessoas que moram muito próximo ao brejo, isto é, a uma região
alagadiça, bem como a casa em que eles moram é feita de paredes
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de barro. Nesses termos, o casal de negros se encontraria integrado
ao ponto de força de Nanã e, consequentemente, ao mistério
magístico que este orixá guarda.

Segundo o Guia de religiões populares do Brasil,
organizado por Eneide D. Gaspar, Nanã é “a mãe da morte” (2002, p.
62), em outras palavras, é o orixá responsável pelos trânsitos
reencarnatórios dos seres humanos, pela passagem da vida
(enquanto encarnado) à morte e da morte (carnal) à vida. Se de Nanã
vem a essência que constitui toda humanidade, conforme a lenda
mitológica apresentada anteriormente, ao fim de nossa existência
esta mesma essência retorna a ela.

Nesses termos, torna-se significativo que o casal de negros
apareça na narrativa justamente no momento em que Nhô Augusto é
tido como morto. São eles que o acolhem diante do seu estado
alarmante de morte, não somente em termos fisiológicos, mas
também existenciais. Conduzidos pela energia de Nanã, os negros o
recebem e o conduzem nessa nova fase de sua vida que se inicia.

Logo após ser levado à morada simples deste casal, eles
começam os preparativos para a cerimônia fúnebre que daria ao
corpo e à alma os lugares que lhes são devidos, uma vez que a morte
parecia inevitável: “e o preto foi cortar padieiras e travessas, para
um esquife, enquanto a preta procurava um coto de vela benta, para
ser posta na mão do homem, na hora do ‘Diga Jesus comigo,
irmão’...” (2001, p. 376).

O negro lhe prepararia o repouso para o corpo, um caixão
improvisado, que lhe permitiria receber em si as ações de
decomposição que a natureza encarregaria de realizar. Por sua vez, a
negra cuidaria de lhe encomendar a alma a Deus, com o auxílio de
um pedaço de vela benta, que, no plano espiritual, iluminaria o
caminho para a sua alma nesse momento difícil de passagem.

Entretanto, Nhô Augusto, entre delírios, consegue direcionar
a palavra ao casal para pedir-lhes que “[o] matem de uma vez, por
caridade, pelas chagas de Nosso Senhor...” (2001, p. 377). Os negros
não matam Nhô Augusto do ponto de vista corporal, ao contrário,
cuidam muito bem de seus ferimentos e quebraduras, o que resulta
na sua recuperação:
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Deitado na esteira, no meio de molambos, no canto escuro
da choça de chão de terra, Nhô Augusto, dias depois,
quando voltou a ter noção das coisas, viu que tinha as
pernas metidas em toscas talas de taboca e acomodadas em
regos de telhas, porque a esquerda estava partida em dois
lugares, e a direita num só, mas com ferida aberta (ROSA,
2001, p. 377).

Próximo ao brejo, cercado por paredes de barro e apoiado
sobre o chão de terra, elementos da energia de Nanã, os aspectos de
morte física se transmutam, de maneira processual, em vida
novamente. Entretanto, se os negros não realizam o pedido do
protagonista de matá-lo em termos corporais, parecem o fazer a
partir da perspectiva existencial, sobretudo ao considerarmos todo o
desenrolar da narrativa, uma vez que Nhô Augusto passa por um
processo radical de transformação em seu ser.

Depois da queda do barranco, a primeira a falar a Nhô
Augusto sobre a vida espiritual é justamente a negra, que, diante do
desespero do protagonista ao se defrontar com a situação precária
em que se encontrava, afirma: “Não faz assim, seu moço, não
desespera. Reza, que Deus endireita tudo... P’ra tudo Deus dá o
jeito!” (2001, p. 378). Em seguida, a negra acende a candeia, traz
uma estampa de Nossa Senhora do Rosário e o rosário.

Nesse trecho, a religiosidade católica emerge na narrativa e,
embora nosso objetivo seja identificar certas relações, ainda que
sutis, com a religiosidade de matriz africana, não nos cabe negar que
a fé cristã também faz parte do processo que o protagonista passa,
inclusive porque o catolicismo e o candomblé convivem, no Brasil,
muito proximamente nos sincretismos celebrados pelo povo de santo.

Interessante observar que Nossa Senhora do Rosário é uma
das possibilidades de sincretismo com o orixá Oxum, também
sincretizado com Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora da
Conceição. Oxum é o orixá do amor e da beleza, que tem nas
cachoeiras o seu ponto de força. Curioso que, ao trazer a estampa de
Nossa Senhora do Rosário para perto de Nhô Augusto, ele começa a
se lembrar da ex-esposa e da filha, duas personagens, mulheres,
relacionadas aos seus afetos.
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Ainda que o padre seja um personagem importante na
reorientação da vida do protagonista para uma caminhada espiritual,
com a absolvição de seus pecados e os conselhos para a nova vida,
os negros, que trouxeram o padre até o Nhô Augusto, também o são:

E voltou a recordar todas as rezas aprendidas na meninice,
com a avó. Todas e muitas mais, mesmo as mais bobas de
tanta deformação e mistura: as que o preto engrolava, ao
lavar-lhe com creolina a ferida da perna, e as que a preta
murmurava, benzendo a cuia d’água, ao lhe dar de beber
(ROSA, 2001, p. 380).

Nesta passagem, podemos notar o quanto o cuidado com o
corpo de Nhô Augusto para restituir-lhe a saúde está associado,
também, a práticas espirituais, que, inclusive, o fizeram recordar das
orações pueris, aprendidas com a avó e, portanto, o ajudaram a
resgatar uma parte de si que ficara em algum canto do passado. Vale
ressaltar que não estamos afirmando que o casal é praticante de
alguma religião de matriz africana, como, por exemplo, o
candomblé, mas que é possível traçar certas relações entre a
religiosidade africana e a construção estética destes personagens.

Se o casal de negros se aproximaria de Nanã, Nhô Augusto,
por sua vez, se aproximaria de Ogum, o orixá da guerra, do caminho
e do ferro (GASPAR, 2002). De acordo com uma das lendas
mitológicas iorubá, Ogum é o guardião dos segredos do ferro:

Na Terra criada por Obatalá, em Ifé, os orixás e os seres
humanos trabalhavam e viviam em igualdade. Todos
caçavam e plantavam usando frágeis instrumentos feitos
de madeira, pedra ou metal mole. Por isso o trabalho
exigia grande esforço. Com o aumento da população de Ifé,
a comida andava escassa. Era necessário plantar uma área
maior. [...] Ogum, que conhecia o segredo do ferro, não
tinha dito nada até então. Quando todos os outros orixás
tinham fracassado, Ogum pegou o facão, de ferro, e foi até
a mata e limpou o terreno (PRANDI, 2001, p. 86).

Nhô Augusto, quando estava sendo agredido pelos capangas
do Major, foi marcado com um ferro em brasa que era usado para
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marcar o gado pertencente ao Major, nesse sentido, podemos sugerir
que o protagonista traz em si as marcas do ferro, o que poderia
indicar uma aproximação com Ogum, ainda que sutilmente.

No primeiro encontro com o Joãozinho Bem-Bem, é o jeito
de caminhar de Nhô Augusto que chama a atenção do jagunço. A
ação de caminhar, neste contexto, poderia ser a expressão singular
da sua essência, uma vez que Joãozinho Bem-Bem parece identificar
no seu modo de caminhar algo apreciável, curioso e distinto.
Teríamos, então, mais um aspecto interessante que poderia
aproximar o protagonista de Ogum, o orixá do caminho.

Embora, nesse momento da narração, a história não nos dê
elementos para termos certeza sobre o que exatamente desperta o
interesse de Joãozinho Bem-Bem por Nhô Augusto, podemos supor
que seria já um indício de que o jagunço poderia ter notado que Nhô
Augusto era um homem dado ao combate, outro aspecto relacionado
a Ogum, o orixá guerreiro.

Na despedida, Joãozinho Bem-Bem deixa mais claro que
reconhece em Nhô Augusto alguém que aprecia o conflito: “Mano
velho, o senhor gosta de brigar, e entende. Está se vendo que não
viveu sempre aqui nesta gruta, capinando roça e cortando lenha...”
(ROSA, 2001, p. 396).

Após o período de recolhimento, penitências, privações e
trabalho árduo, o homem marcado pela violência parece se insinuar
em Nhô Augusto, porém não necessariamente nos mesmos tons do
tempo em que morava com a esposa e a filha, tempo em que se
julgava o dono do mundo, a quem todos deviam subserviência. Em
sonho, Deus o motiva a guiar-se rumo aos conflitos:

E, à noite, tomou um trago sem ser por regra, o que foi
bem bom, porque ele já viajou, do acordado para o sono,
montado num sonho bonito, no qual havia um Deus
valentão, o mais solerte de todos os valentões, assim
parecido com seu Joãozinho Bem-Bem, e que o mandava
ir brigar, só para lhe experimentar a força, pois que ficava
lá em-cima, sem descuido, garantindo tudo (ROSA, 2001,
p. 398).
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A representação de um “Deus valentão”, que motiva as
pessoas a partirem para o combate, não condiz muito com o Deus
cristão, que constrói sua representação de Deus, sobretudo, a partir
do Novo Testamento, em que a máxima “Deus é amor” torna-se
central na organização do modo como Deus é compreendido pelos
cristãos, ainda que o Deus do Antigo Testamento possa estar mais
próximo desta concepção de um deus forte e corajoso.

Entretanto, se analisarmos a partir da perspectiva da
mitologia ioruba, a representação do Ogum guerreiro parece se
aproximar do deus sonhado, o que poderia acentuar as relações entre
o Nhô Augusto e orixá Ogum, uma vez que, na experiência de um
caminho espiritual, o protagonista se depara com uma essência
guerreira em si, já existente anteriormente, mas vivenciada de modo
complicado.

Ao final do conto, diante do duelo com Joãozinho Bem-Bem,
Nhô Augusto tem um momento de apoteose, em que deixa emergir
sua essência guerreira, mas, agora, para defender os desvalidos:

- Epa! Nomopadrofilhospiritossantamêin! Avança,
cambada de filhos-da-mãe, que chegou minha vez!...
E a casa matraqueou que nem panela de assar pipoca,
escurecida à fumaça dos tiros, com os cabras saltando e
miando de maracajás, e Nhô Augusto gritando qual um
demônio preso e pulando como dez demônios soltos.
- Ô gostosura de fim-de-mundo! (ROSA, 2001, p. 410).

O sabor do combate se expressa sensivelmente em Nhô
Augusto, que experimenta a chegada da sua vez no e pelo conflito.
A ascese que era buscada se efetiva em meio a tiros, de modo que o
caminho espiritual rumo ao transcendente parece ser justamente
aquele que também o encaminha rumo a sua própria essência. Não
se trataria de encontrar um Deus exterior ao indivíduo, mas aquela
parte do divino que habita o ser humano e que o constituiu enquanto
ser. O “Deus valentão” emerge em Augusto Matraga para fazer
eclodir sua alma guerreira.

Embora Walnice Nogueira Galvão compreenda “A hora e
vez de Augusto Matraga” sob a perspectiva do catolicismo, o que se
diferencia da nossa proposta, interessante observar suas palavras
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sobre o caminho de santificação de Nhô Augusto, que, ao fim do
périplo, torna-se Augusto Matraga: “ele é um guerreiro, e é como
guerreiro que irá se tornar santo” (2008, p. 72).

Se observarmos Nhô Augusto a partir de suas relações com
o orixá Ogum, podemos complementar a afirmação de Galvão com
as seguintes palavras: Augusto Matraga é um guerreiro, e é como
guerreiro que irá se tornar santo, porque o seu Santo é guerreiro.
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O ESPAÇO COMO ELEMENTO NA CONSTRUÇÃO
DAS PERSONAGENS NOS CONTOS CHUVA BENTA E
PALAVRA DIFÍCIL, DE MARTA HELENA COCCO

Soraia Streg73
Marli Terezinha Walker

_______________________________________________

INTRODUÇÃO

A complexidade das narrativas literárias funda-se no
entrelaçamento de componentes narrativos, que, através da atividade
do autor com a linguagem, atuam de forma a desenvolver um
universo dentro da escrita. Esse entrelaçamento é a força das
histórias, portanto, não há como abordar um elemento narrativo sem
considerar sua relação com demais elementos, assim, uma definição
da construção das personagens pelo espaço literário, por mais
simples que seja, precisa levar em consideração os outros
componentes da narrativa. Desse modo, o desenvolvimento do
espaço nos contos Chuva Benta e Palavra difícil recairá sobre a
questão do tempo, mas levará em consideração o conjunto de
elementos narrativos, de forma a desenvolver uma análise mais
explanada, ainda que não haja a pretensão de esgotar o assunto.

Chuva Benta e Palavra difícil, de Marta Cocco, apresentam
um olhar sobre a questão de gênero que aborda a relação de poder
entre os personagens femininos e masculinos ao apresentar
personagens femininos que são condicionadas a aceitar, sem
questionar, seus papéis na sociedade, refletindo sobre as opressões
sofridas por elas no espaço doméstico.

Na teoria do Iceberg de Hemingway, comentada por Piglia,
“o mais importante nunca se conta. A história secreta se constrói
com o não dito, com o subtendido e a alusão” (PIGLIA, 2004, p.90)
e Marta cose de forma delicada, mas forte, as histórias dessas
diversas mulheres, criando esse manto de palavras em que o não-
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dito se torna tão gritante que é impossível não ouvir o silêncio
dessas personagens.

A RELAÇÃO DE PODER ENTRE HOMEM EMULHER

É possível perceber nos contos certa relação de poder entre
as personagens femininas e masculinas, na qual as primeiras ficam
em desvantagens, no entanto, Nye (1995) comenta que o controle
não é uma peculiaridade das relações masculino/feminino, mas de
qualquer relação de poder e a fala implica poder, assim, as mulheres
foram ensinadas a ouvir e a serem vistas e também silenciadas.

No primeiro conto, Chuva Benta, o silenciamento da mulher
acontece, principalmente, através da figura do padre, comprovando
o que Nye (1995) comenta sobre as relações de poder. Não é apenas
um homem silenciando a mulher, é um padre, uma figura de
autoridade dentro do campo religioso, silenciando a fiel que fazia
“conforme lhe aconselhava sempre a Igreja” (COCCO, 2017, p. 40),
mesmo que isso significasse estar casada com um homem que a
violentasse.

Quando a personagem se encontra com o padre, o narrador
dá um foco na dificuldade que ela tem para começar a conversar “A
mulher não sabia como começar, as palavras vinham até a boca e
eram estranhamente engolidas de volta, como se estivessem em
cavidade de ruminante.” (COCCO, 2017, p. 37), e mesmo assim não
consegue falar tudo o que queria com o padre, já com a amiga, outra
figura feminina, ela consegue se abrir mais, embora “com muita
discrição e desajeitadamente” (COCCO, 2017, p. 39), dessa forma,
percebe-se na personagem certa dificuldade em utilizar as palavras
para se expressar, demonstrando que nessa relação de poder que a
fala produz que Nye (1995) comenta, a personagem está em
desvantagem.

Já no segundo conto, Palavra difícil, o silenciamento da
personagem Dona Carina acontece em relação ao pai e ao irmão,
sendo o primeiro considerado uma figura de poder dentro da relação
familiar e que a proibia de ter contatos sociais com homens: “nunca
teve namorado, disse a mãe, exceto um tal que de vez em quando
aparecia e falava em namoro, mas o pai dela botava pra correr”
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(COCCO, 2017, p. 60), o que implica que era dele a escolha de com
quem a filha poderia se relacionar ou não. Por sua vez, o irmão que
“ficara com a parte dela na herança” (COCCO, 2017, p. 60), definia
como seria gasto o dinheiro da irmã, tornando-a dependente dele.

Em Chuva Benta, há a presença apenas do padre, embora o
marido da personagem seja mencionado na conversa. O padre é
retratado de modo acentuadamente alheio à situação, aos problemas
da fiel, dando respostas curtas como “Sim e daí?” (COCCO, 2017, p.
38), mais preocupado com a missa das dezoito horas do que com os
problemas da mulher, impaciente, tenta apressar a personagem ao
dizer “vamos, filha, fale, que o padre não pode perder tempo”
(COCCO, 2017, p. p. 37), o que demonstra que a prioridade do
padre é a sua apresentação em frente aos fiéis, não as dificuldades
que esses possam sofrer, principalmente de uma mulher que já está
cumprindo o seu dever, ou seja, é casada e obedece ao marido. Já o
marido é apresentado como bruto, principalmente depois de beber, e
a mulher tinha “de sufocar gritos de dor para não despertar os
filhos” (COCCO, 2017, p. 39), sendo que a esposa não era a única
mulher que sofria violência física dele, pois “ele tinha engravidado
uma das filhas desse vizinho, a mais nova, portadora da Síndrome de
Down” (COCCO, 2017, p. 40).

Já em Palavra difícil, a relação de poder recai entre Dona
Carina e os homens de sua filha, a começar pelo pai, que, quando
apareceu um pretendente para a personagem e falou em namoro, “o
pai dela botava pra correr” (COCCO, 2017, p. 60), após a morte do
pai aparece o irmão que “que ficara com a parte dela na herança”
(COCCO, 2017, p. 60) e por fim ficou aos cuidados do sobrinho,
quem a colocou no asilo.

A CASA (A IGREJA E O ASILO)

Bachelard (1993) apresenta a imagem da casa como um
verdadeiro cosmo, sendo o abrigo primordial do homem, integrando
os pensamentos, lembranças, sonhos e devaneios. A casa também é
lugar de acolhimento e proteção, e para o autor, a casa ideal poderia
seria comparada a um ninho, sendo tão aconchegante quando este é
para os animais.
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Nos contos de Marta Cocco há uma quebra em relação ao
ambiente que a casa produz nas suas habitantes, a mulher e Dona
Carina quando comparado com a ideia de Bachelard (1993). A casa
não é espaço de proteção ou aconchego, ao contrário, ambos os
contos ressaltam o quanto que o espaço da casa pode ser opressor à
mulher, sendo ela emancipada ou não. Dona Carina e a mulher
compartilham a personalidade de sempre obedecer à figura de poder
em sua sociedade, mas isso não as livra da violência ou de ser
subjugada, e, apesar de não demonstrarem abertamente o sufoco de
viver em uma sociedade sexista, ambas se sentem presas e buscam,
cada uma a sua maneira, uma forma de resistir.

O espaço que as personagens se encontram pode criar um
ambiente que, de maneira discreta, pode caracterizar e/ou reforçar o
desenrolar dos enredos, como comenta Lins (1976). Em Palavra
difícil, a casa dos idosos causa uma impressão marcante na
narradora, que percebe uma perda da individualidade e liberdade,
que se soma à opressão sofrida pela personagem pelos homens de
sua família.

A crítica ao asilo da narradora acontece pela razão da
personagem não gostar de nada do lugar, comentando que o lugar
tinha “cheiro de coisa velha” (COCCO, 2017, p. 61), ou que as
“flores de plástico, desbotadas, feias, num pequeno vaso de
porcelana branco. [...] As cortinas eram mal feitas, a toalha da mesa
da cozinha tinha um remendo e o pátio era cimentado” (COCCO,
2017, p. 61) e que, apesar de não serem características ruins de fato,
como o remendo na toalha ou o pátio cimentado, a narradora assim o
percebe e assim o transmite ao leitor.

Essa transmissão ocorre por que “as coisas, sem engano
possível, são percebidas através da personagem” (LINS, 1976, p. 82,
grifo do autor), e Marta, ao narrar sua visita ao asilo, enfatiza o local,
criando no leitor uma sensação de que naquele local não se encaixa
na ideia de casa que Bachelard (1993) apresenta, como o de
segurança e abrigo que esta oferece aos seus ocupantes.

Piglia defende a ideia do efeito de sentido, em seu livro
Formas breves, em que afirma que “um conto sempre conta duas
histórias” (2004, p. 89); trazendo em primeiro plano a primeira
história, visível, e constrói em segredo uma segunda, o efeito
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surpresa acontece quando a segunda história vem à tona, assim,
elementos essenciais ou aparentemente superficiais podem servir ao
propósito de duas narrativas díspares. Assim, os detalhes da
narrativa de Cocco tecem pouco a pouco, através do não-dito, a
situação que, não apenas Dona Carina se encontra, mas também a
mulher em Chuva Benta, sofrem, de abuso e abandono, mulheres
que se encontram em posição de desvantagem em relação aos
personagens masculinos.

Esse conjunto de observações feitas pela narradora cria no
leitor uma determinada noção de “ambiente” (LINS, 1976, p. 77) de
um local estranho, negativo e triste, que só se somam quando as
personagens encontram Dona Carina: “Sentíamos nela uma
profunda tristeza por não conseguir lembrar das pessoas. O nome,
que palavra difícil. Depois de um certo tempo, não sei se alguma
coisa lhe clareava, segurava a mão da minha mãe e dizia, fica aqui,
não vai embora” (COCCO, 2017, p. 60). A personagem, presa numa
casa que não foi sua escolha, esquecida e esquecendo-se de todos,
tem suas opções mais limitadas que nunca, não há como ocorrer um
deslocamento espacial nessa situação para lhe ajudar a resistir essa
situação.

Bachelard (1993) comenta sobre a importância do espaço
físico para a compreensão das personagens, que possuem suas
personalidades marcadas pela relação com o espaço. Na narrativa, o
espaço adquire o caráter de poético ao estabelecer relações
simbólicas com os dramas das personagens, assim, no conto, a casa
de asilo é a morada da personagem, mas não reflete as sensações de
abrigo e segurança que a casa deveria exalar, tampouco em Chuva
Benta, a casa da personagem é o seu calvário, é o drama que vive
diariamente e a Igreja, lugar que a personagem busca apoio,
encontra um espaço no qual a manutenção do sistema patriarcal é
forte, e ela, como mulher, se vê submissa e pacífica.

O autor ainda comenta que a casa é capaz de fazer as
personagens refletirem sobre as diversas imagens que se associam à
memória, à infância e à passagem do tempo e, ainda, menciona a
precariedade de representações que se constrói na relação entre
homem e espaço, mas o espaço de Dona Carina não permite essa
digressão, pois não tem nenhuma conexão com a casa em que ela
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cresceu e o fato é agravado pela perda de memória da personagem,
ela não reconhece os demais, não se reconhece, nem reconhece o
local em que está. O local é estranho para ela, diferente, acentuando
ainda mais a sua situação, ela não reconhece, mas não consegue se
deslocar, fincando presa e à mercê de pessoas desconhecidas.

Em Chuva Benta, o espaço da Igreja agrava ainda mais as
dores físicas que a personagem já sentia: “ajoelhou-se no
confessionário e sentiu uma profunda dor nas pernas crivadas de
varizes” (COCCO, 2017, p. 37), no entanto, a personagem descreve
essa dor como “parte da penitência” (COCCO, 2017, p. 37), embora
o motivo da penitência não seja descrita, pode-se inferir que talvez
seja a razão dela estar ali, na Igreja, por questionar o seu papel
dentro do casamento e da sociedade.

Assim, “a mulher levantou-se, sentiu uma tontura imensa,
esticou as pernas doloridas e voltou para casa, sentindo-se pior do
que antes” (COCCO, 2017, p. 39), a dor a acompanha durante sua
visita ao espaço da Igreja, e possivelmente está ligado ao seu
emocional, pois a personagem se sente pior do que antes, foi naquele
espaço em busca de um auxílio para a sua situação, seu casamento, e
apenas escutou que “Deus criou o casamento para que a mulher seja
a companheira do marido. Isso não foi feito para se gostar”
(COCCO, 2017, p. 39), reafirmando seu papel dentro do casamento,
mesmo que seja com alguém que a violente, que a desrespeite e que
a maltrate. A Igreja, espaço de formação ideológica social, fica
relacionada à dor e mal estar, na perspectiva da personagem.

Na rua, espaço público, fora da Igreja e fora de sua casa, a
mulher finalmente encontra um espaço acolhedor e, ao ajoelhar, “o
chão, estranhamente lhe pareceu macio, como se a acarinhar aquele
corpo dolorido” (COCCO, 2017, p. 39), aceitando as suas
dificuldades e dores, aceitando a mulher como ela é. A fé, conforto e
acolhimento que a Igreja lhe negou, é alcançado quando a
personagem ora à Virgem Maria, e orou “a verdade e a dor mais
profundas que sua alma já experimentara” (COCCO, 2017, p. 39),
tudo o que não se sentiu a vontade para dizer ao padre, pois ali, no
espaço público, falando com outra mulher, a personagem finalmente
consegue dizer o que lhe vem atormentando. E, magicamente, “a dor
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nas pernas sumira magicamente” (COCCO, 2017, p. 40) e ela
encontra uma “confortável sensação de paz” (COCCO, 2017, p. 40).

A casa da mulher também não é um espaço de aconchego,
mas deveria ser, de acordo com Bachelard (1993), pois a casa
representa a proteção, o universo do sujeito, o abrigo, as lembranças,
os valores e sonhos, porém, no conto, o espaço da casa é uma
fronteira opressora à mulher, que não encontra paz nem conforto no
lar e as lembranças que guarda desse espaço são dos gritos abafados
que solta quando está no quarto com o marido.

O DESLOCAMENTO

Em Chuva Benta, o deslocamento da mulher ocorre quando
vai à Igreja, buscando conselhos sobre seu relacionamento, que,
após algumas tentativas frustradas da personagem, o apresenta como
abusivo. A casa, lugar que deveria ser espaço de acolhimento e
proteção, é onde a violência lhe acontecia, onde as lembranças
dolorosas da mulher tomam espaço. Na Igreja não há lugar para a
mulher se emancipar, o padre lhe aconselha, mais uma vez, a
obedecer seu marido e cumprir seu papel de esposa. É na rua, local
público, que a mulher se sente protegida e acolhida ao conversar
com a Virgem Maria.

Em Palavra Difícil, o deslocamento de Dona Carina em
vida ocorre de forma que fique subjugada a uma figura masculina,
primeiro ao pai, depois ao irmão e por fim ao sobrinho, quando se
muda para a casa de asilo, onde não há uma figura masculina para
tomar o controle, a mente da personagem já não é a mesma, a
memória lhe escapa, não sendo mais possível reconhecer as outras
pessoas. Após sua morte, como fantasma, visita a narradora Marta,
filha de sua amiga da juventude, e é nesse deslocamento que
consegue que sua vida seja posta no papel, para que assim, o
esquecimento não a encontre.

Gomes (2013) comenta sobre o deslocamento espacial como
um processo de fuga dentro da narrativa e que este faz parte do
processo de construção da identidade do gênero. Em Chuva benta, a
mulher sai de sua casa e vai à igreja em busca de conselho, quando
não consegue o que deseja, retorna a sua casa e durante esse retorno,
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na rua, é que consegue se distanciar dos discursos reguladores e ora
à Virgem pelo alívio desejado, um oposto à cultura patriarcal. O
deslocamento da mulher no conto, a permite que elabore um pedido
de ajuda para se desvencilhar da situação vivenciada, ainda que não
acatado, num primeiro momento, pelo padre, mas ouvido e realizado
pela Virgem.

Em Palavra difícil, o deslocamento da personagem,
orquestrado pela mesma, ocorre após a sua morte, como fantasma,
ao visitar a última pessoa, provavelmente, que lhe foi visitar no asilo,
a filha de sua amiga da juventude. A visita tem um propósito, a
personagem passou a sua vida nos bastidores, acatando as ordens de
seu pai, irmã e sobrinho, e terminou seus dias esquecida numa casa
de idosos. Ela quer ser lembrada, lida, que sua história sobreviva. E
visita várias noites a narradora, até que ela escreva sobre sua vida e
morte.

Dona Carina não aceita que o seu final seja esse, a narradora
comenta que ela e a mãe sentiam “nela uma profunda tristeza por
não conseguir lembrar das pessoas” (COCCO, 2017, p. 60), e esse
esquecimento, mais um capítulo numa narrativa de submissões e
aceitamento, não foi o final, pois a personagem, ao se deslocar,
provoca um ato de resistência à sua história e ao seu papel na
sociedade.

Ambas as personagens estão em um processo de fuga do
local onde foram oprimidas e da situação que as oprime, desejando
espaços opostos à cultura patriarcal, onde suas escolhas são
valorizadas e sua vida não seja apagada em prol de uma figura
masculina que detêm o poder nessa relação. Deslocar-se, nesse
contexto, é se distanciar desses discursos reguladores, para que
assim possam descobrir quem são, quem podem ser ou que podem
fazer se não estiver mais sujeitas aos papéis que a sociedade lhes
incumbiu.

O deslocamento espacial faz parte do processo de
construção de sua identidade de gênero. Para a mulher em Chuva
benta, significa uma vida sem violência ou maltratos, onde a sua
vontade predomina e, embora não haja um rompimento com a Igreja,
lugar de manutenção dos papeis da mulher na sociedade, a casa
deixa de ser um espaço sombrio e violento para a personagem, já
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para Dona Carina significa ter sua vida registrada, sua memória
preservada, algo que, no fim da sua vida, foi o que mais lhe afetou, o
esquecimento das pessoas em relação à ela, e o seu em relação às
pessoas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A casa, em ambos os contos, torna-se um elemento de
extrema importância para a compreensão das personagens, que tem
suas personalidades marcadas pela relação com o espaço, seja pela
memória ou pela observação. Esses elementos apresentam metáforas
do deslocamento como forma de resistência a um universo
controlado pelo patriarcalismo, questionando a posição feminina na
sociedade, onde o deslocamento físico revela as experiências
internas das personagens, expondo as dificuldade e situações que
ambas as personagens tiveram que suportar e, mais que isso, aceitar
e guardar para si.

Em ambos os contos, após o deslocamento, as personagens
conseguem se desvencilhar das situações opressoras que as
seguravam, porém é obtido após a presença de outra personagem
feminina, no caso do primeiro conto, a Virgem, a quem a mulher ora
e, aparentemente, oferece a graça pedida, e, no segundo, a narradora,
que, após visitar a personagem no asilo e ser visitada por Dona
Carina após a morte dessa, resolve escrever sobre ela.

As duas obras questionam o espaço familiar como ambiente
de silenciamento da mulher e reconhecem que por trás das
aparências há um universo patriarcal que não está pronto para
abdicar do poder sobre a mulher. Entretanto, mesmo que nos contos
as personagens não tenham conhecimento dessas amarras ou não
estejam prontas para se desvencilhar sozinhas, a exemplo de Dona
Carina e da mulher de Chuva Benta, o silêncio imposto à voz
feminina, mesmo nos espaços íntimos, é pesado e não passa
despercebido pelo leitor.
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O DISCURSO COLONIZADOR NA OBRA “UMA
COMUNIDADE AMAZÔNICA – ESTUDO DO HOMEM

NOS TRÓPICOS”, DE CHARLES WAGLEY.

Sorhaya Chediak74
Jackson Chediak75

_______________________________________________

INTRODUÇÃO

Este artigo tem como proposta discutir como é abordado o
discurso sobre a cultura na Amazônia, no livro “Uma Comunidade
Amazônica - Estudo do Homem nos Trópicos” de Wagley (1977),
pesquisa etnográfica realizada na comunidade amazônica, no Pará,
cujo nome fictício foi estabelecido como “Itá”. O livro foi publicado
pela primeira vez em inglês no ano de 1953 e depois em português
em 1956.

O autor da obra, Charles Wagley, era antropólogo
estadunidense, nasceu em Clarksville, uma cidade localizada no
estado norte-americano do Texas, no Condado de Red River, em
1913 e morreu em 1991. Seu livro, Uma Comunidade Amazônica:
estudo do homem nos trópicos, é considerado uma referência não
apenas para a Antropologia, mas também para diferentes áreas do
conhecimento, visto que aborda a cultura e a estrutura social da
comunidade amazônica com detalhes.

CONHECENDO A OBRA

O livro, Uma Comunidade Amazônica: estudo do homem
nos trópicos, é dividido em nove subtítulos. Com exceção do
primeiro e do nono tema, os demais são subdivididos em mais
capítulos, a saber: O problema do homem dos trópicos; Uma
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comunidade amazônica; O meio de vida nos trópicos; As relações
sociais em uma comunidade amazônica; Os assuntos de família em
uma comunidade amazônica; A gente também se diverte; Da magia
à ciência; Uma comunidade de uma área subdesenvolvida; Itá em
1974: um epílogo (por Darrel Miller).

Ao abordar o problema do homem nos trópicos, Wagley
(1977) afirma que “uma comunidade deve ser construída a partir de
antecedentes históricos” (p.09). Segundo o autor, é possível moldar
a comunidade quando conhecemos toda a sua história, assim as
manifestações culturais e sociais auxiliam a compreensão para o
embasamento de como proceder ou interferir na comunidade.

Quando o autor argumenta sobre a comunidade amazônica,
afirma que a cultura brasileira teve fortes influências do negro
africano, dos indígenas e dos europeus. No entanto, destaca que na
região amazônica a predominância indígena é mais evidente.

Um breve comentário da história da colonização do Brasil,
dos missionários jesuítas até iniciar a chamada “Era da borracha”
são pontos destacados. Deste último, questões econômicas do auge
da borracha, como as construções de teatros em Manaus e Belém e a
decadência das cidades após a baixa procura da matéria prima são
abordadas.

Ao discorrer sobre o relacionamento entre o comerciante-
proprietário e o seringueiro no “ciclo da borracha”, o autor cita que
o assunto foi explorado por vários escritores. Neste contexto, ele
também comenta que o sistema de escravização dos seringueiros era
devido à dívida que muitos nordestinos faziam ao serem recrutados
para a Amazônia. Segundo o escritor, “entretanto a campanha da
borracha proporcionou muitos benefícios à Amazônia brasileira”
(p.70).

Para Márcio Souza (1977) o Amazonas viveu uma erosão
cultural durante o “ciclo da borracha” e o legado deste período
marcou a maneira de expressar a região. Além disso, a sociedade
vivia de aparência e a literatura da época não era comprometida com
as mazelas e nem com a exploração a que os seringueiros eram
submetidos.

O terceiro assunto contemplado é “o meio de vida nos
trópicos”; nele, Wagley (1977) destaca a influência indígena na



Retextualização: educação, literatura e linguagens / 4º edição. ISBN: 978-85-60212-27-9

305

cultura, o preparo da farinha de mandioca, as crenças populares,
como os seringueiros viviam, o método de exploração da borracha
na floresta, das relações entre comerciante e seringueiro e a
influência da borracha na sociedade amazônica. Segundo ele,
somente após a queda do alto preço da borracha, o sistema de
escravidão dos seringueiros tornou-se um escândalo internacional.

Sobre o tema, “as relações sociais em uma comunidade”, o
autor comenta a respeito das camadas sociais. Para ele, na
comunidade estudada, o critério mais importante para estabelecer as
diferenças socioeconômicas era o da ocupação profissional. Wagley
(op.cit.) fez estudo de caso de três famílias e detalhou a alimentação,
a vestimenta, a renda familiar, a estrutura da casa e até as mobílias
das residências, a fim de estabelecer a posição social.

Em “os assuntos de família em uma comunidade
amazônica”, questões como os valores para a comunidade e o
comportamento social idealizado foram destacadas. Nesse contexto,
comentários pessoais entre o real, presenciado e observado pelo
escritor, e o ideal descrito pela comunidade são tecidos. Assuntos
como o convívio familiar entre compadres e comadres e a
representação dessas relações no Brasil, como acontece e da
importância política nos centros urbanos para conquistar votos
tomam relevância na escrita. Além disso, o papel da figura
masculina e feminina na sociedade é discutido e, para tanto, o autor
descreve situações como o abandono de mulheres com filhos pelos
maridos, das viúvas, matriarcas da família, as quais gerenciam os
negócios.

Ao citar “a gente também se diverte”, o autor expõe como
aconteciam as tradições culturais religiosas, descrevendo com
detalhes todas as etapas dos festejos, sua organização, a duração e as
pessoas envolvidas. As festas de aniversários, do convívio na
comunidade, da irmandade que existia entre os líderes religiosos e
do quanto eles podiam exercer influência na comunidade também
são abordadas. Segundo o autor, a irmandade religiosa era uma
importante instituição social, o padre e a igreja ao ir contra os
festejos rurais combatiam essa instituição. Assim, as irmandades
poderiam ser persuadidas a apoiar os programas de saneamento,
agrícolas e educacionais.
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No tema “da magia à ciência”, o autor ressalta questões das
crenças e a influência herdada das três culturas (africana, indígena e
europeia). O período colonial é retomado para referir-se à população
indígena e de como sua crença foi transformada pelos jesuítas, o que,
de certa forma, segundo o autor, explica o porquê do conflito das
crenças religiosas nativas com a ideologia cristã.

Há uma passagem em que um membro do grupo de pesquisa
do autor é tratado por um pajé. Neste contexto, o autor destaca que
os pajés modernos sofreram a influência do catolicismo. Figuras
como as lendas, as crenças, os seres sobrenaturais que habitam a
floresta, o rio, a antiga crença religiosa indígena, as histórias do
Matitapereira, do Boto e do Curupira aparecem nas descrições do
autor. Além disso, os conhecimentos que a comunidade tem sobre as
ervas medicinais, principalmente as mulheres, são pontos
valorizados no texto.

Ao tratar do tema “uma comunidade subdesenvolvida” o
escritor exalta a importância e a utilidade da antropologia para a
implantação de programas de desenvolvimento econômico e
assistência técnica, considerando que a Antropologia trata também
do conhecimento sobre o comportamento social.

O tema cultura e a importância de conhecê-la
profundamente é discutido nesse contexto, já que ela tem o poder de
determinar o comportamento do indivíduo.

O escritor afirma que a Amazônia é uma área
subdesenvolvida e, para que os leitores possam compreender melhor,
comparações são estabelecidas entre o padrão e o modo de vida da
comunidade rural amazônica de Itá com a de Plainville nos Estados
Unidos.

O último capítulo, “Itá em 1974: um epílogo”, foi escrito
por Darrel Miller, um estudante de pós-graduação da universidade
de Flórida, na época. Darrel Miller escreveu o último capítulo de
novas edições da obra de Wangley (1977), após vinte e seis anos.
Em suas descrições, Itá pouco se desenvolveu, os problemas
aumentaram devido ao crescimento da população e o extrativismo
consistia na exploração de madeiras por empresas estrangeiras. Para
Miller, as reportagens sobre o desenvolvimento da Amazônia,
descritas em jornais e revistas não abordam as comunidades como
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Itá, vista como atrasada e com pouca ou nenhuma base industrial e
agrícola.

Ao comparar novamente Itá é a Plainville, Darrel afirma que
há uma enorme distância entre as mudanças econômicas e sociais
nos últimos vinte seis anos e que, sob qualquer ponto de vista, Itá
continua a ser uma comunidade pobre.

Darrel conclui o capítulo concordando com Wagley e
afirmando que a estagnação e o atraso em que vivem a comunidade
de Itá e todas as comunidades semelhantes são uma ameaça para o
mundo, não apenas para o Brasil.

A (DES) COLONIZAÇÃO DA CULTURA AMAZÔNICA

A cultura brasileira foi disseminada pelos colonizadores
europeus, pela população indígena e pelos escravos africanos.
Depois, por imigrantes japoneses, alemães, italianos, árabes,
poloneses, holandeses, franceses, espanhóis e outros, fatores que
colaboraram para a existência da diversidade cultural. Por esse
motivo, não há como falar de uma cultura homogênea, mas da
pluralidade cultural em que vivemos. É preciso considerar a extensa
região geográfica do Brasil, a qual possui diferenças econômicas,
sociais, culturais e climáticas entre as suas regiões.

O Brasil apresenta traços distintos de cultura que se
formaram ao longo de cinco séculos, seja pelo isolamento
geográfico, pelo processo de desenvolvimento ou pelas
contribuições étnico-culturais que marcaram bem mais certas
regiões do que outras (LOUREIRO, 2001). É importante saber que a
diversidade cultural na Amazônia é vista, em muitos lugares, como
uma ameaça à tradição. Porém, há que se reconhecer o convívio, de
certa forma, pacífico entre sua população, assim como bem
esclareceHommi Bhabha (1998):

Os embates de fronteira acerca da diferença cultural tem
tanta possibilidade de serem consensuais quanto
conflituosos; podem confundir nossas definições de
tradição e modernidade, realinhar as fronteiras habituais
entre o público e o privado, o alto e o baixo, assim como
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desafiar as expectativas normativas de desenvolvimento e
progresso (p.21).

Wagley (1977) apresenta em sua obra o brasileiro
amazônico com fortes influências culturais indígenas. No prefácio
do livro, o autor expõe que, com o auxílio de sua equipe e de dois
assistentes da comunidade, realizou estudos de casos de 113 famílias,
que abrangeram pormenores sobre a sua alimentação, despesas,
rendimentos, objetos pessoais, além de várias outras informações
específicas, de caráter econômico e social.

Ao abordar e detalhar o cotidiano da comunidade, o autor
enfatiza a forte influência herdada da cultura indígena na cultura de
Itá. Segundo ele, o atraso relativo da comunidade e de toda região
está atrelada ao fator histórico porque uma “cultura é, antes de mais
nada, um produto da história” (p.77). As interpretações do autor a
respeito da cultura mostram que ele acreditava que era necessário
haver uma adaptação cultural para mudar o modo de vida da
comunidade.

O brasileiro é apresentado pelo antropólogo americano
como primitivo, devido à herança cultural. Os costumes e as
tradições da comunidade são permeados pela herança indígena e,
para o autor, esses traços condenam o modo de vida do caboclo
amazônico, já que, muitas vezes, a cultura é descrita como fator de
empecilho para o progresso. Além disso, a Amazônia só é vista
como um laboratório de pesquisa.

Qualquer comunidade da Amazônia brasileira conviria aos
nossos propósitos, como laboratório de estudos de uma
cultura regional e da forma pela qual ela é preservada por
um grupo de habitantes da Amazônia. (...). Ainda assim, a
transformação social, quer se manifeste como um reflexo
das modificações ocorridas no cenário nacional e
internacional, quer como resultado de acontecimento
puramente locais, implica fundamentalmente em alterações
na sociedade e na cultura da comunidade (WAGLEY,
1977, p. 40 e 78).
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O autor insiste, ainda, em afirmar que, para sanar os
problemas sociais, seria necessário modificar a cultura. Para tanto, o
conhecimento da estrutura social, das relações sociais, das condições
de vida e das práticas culturais da religião, da família, das festas e do
sistema educacional seriam subsídios que auxiliariam em saber
como interferir na comunidade, já que, ao conhecer os padrões de
comportamento e os valores da comunidade, seria mais fácil obter
apoio da própria comunidade. Para o autor:

As principais razões que fazem do Vale Amazônico uma
área atrasada e subdesenvolvida têm que ser buscadas na
cultura e na sociedade amazônica e nas relações dessa
região com os centros do poder econômico e político e
com as origens da difusão cultural. (WAGLEY, 1977, p.
36).

Para Wagley, os conhecimentos adquiridos através da sua
pesquisa podiam auxiliar os programas de assistência técnica como
o SESP (Serviço Especial de Saúde Pública), um serviço
cooperativo entre o Brasil e os Estados Unidos. Segundo o autor, o
SESP foi concebido, a princípio, como medida de guerra e um dos
seus principais programas era fornecer assistência médica aos
produtores de matérias-primas estratégicas – os seringueiros do Vale
Amazônico.

Daí, a necessidade de pensar o limite da cultura, conforme
Bhabha (1998, p. 63 e 65) “como um problema da enunciação da
diferença cultural é rejeitada”, pois “nenhuma cultura é jamais
unitária em si mesma, nem simplesmente dualista na relação do EU
com o OUTRO".

Quando nos referimos à cultura, não a classificamos como
melhor ou pior. Nem mesmo a comparamos com outras, porque
cada povo tem suas especificidades. A cultura de um povo está
ligada à identidade, pode receber influências da globalização, do
contato com outras culturas ou mesmo por influência da mídia. Para
Machado (2002), “a cultura é um extenso e contínuo processo de
seleção e filtragem de conhecimentos e experiências, não somente
de um indivíduo, mas, sobretudo de um grupo social (p.31)”. O
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inquietante na obra de Wagley (op.cit.) é o fato de ele tratar a
questão cultural da comunidade estudada com depreciação.

Este livro, portanto, é o estudo de uma cultura, de modo de
vida criado pelo homem do Vale Amazônico do Brasil. Já
que as culturas, historicamente, são desenvolvidas e já que
formam de elementos de origem largamente difundidas
pelo empréstimo de outras culturas, temos que procurar, no
passado e além do Vale, as origens e os acontecimentos
que influenciaram a cultura contemporânea. O
conhecimento do modo de vida do homem da
Amazônia fornecerá os indícios do que deverá ser
modificado para que possam ser melhorados os
padrões de vida. (WAGLEY, 1977, p. 36 grifo nosso).

Sua obra seria um manual de receitas para aqueles que
pretendem explorar, de alguma forma, a Amazônia? Qual o interesse
do autor em modificar os padrões de vida da comunidade? O autor
revela que a Amazônia atrai interesse porque tem recursos que não
foram explorados. E o estudo da cultura amazônica para o
antropólogo seria essencial para realizar a transformação social.

Seu trabalho, na comunidade amazônica, possui uma
descrição densa da cultura e da estrutura social. Por meio da
experiência, do convívio com a comunidade e de entrevistas
desvenda costumes, tradições, trabalho por ocupação, a precariedade
da educação e a falta de uma unidade política. Em todas as
comparações realizadas na obra entre o Brasil e outros países, ele
sempre reprova o Brasil. Isso é percebido, por exemplo, na
passagem que afirma “O Brasil só possui metade da quilometragem
de estradas de ferro e três quartos da quilometragem de rodagem da
França, um país dez vezes menor em superfície”. (WAGLEY, 1977,
p. 258).

Sabemos que falar do Outro implica em interpretar,
analisar e construir uma imagem ou modelo por quem o descreve ou
conceitua. Nas literaturas de viagens, a Amazônia foi cenário de
romance, permeado de mistérios e fantasias. Segundo Neide
Gondim (1994), muito do que se diz sobre a Amazônia, em prosa e
verso, nas mais diversas línguas, expressa a ilusão do outro mundo.
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Por outro lado, é corrente, nas literaturas sobre a Amazônia, ideias
relacionadas ao exotismo, a etnia, ao progresso e à natureza, tais
como as literaturas de viagens, o poema “ribeirinho”, da poeta
estadunidense Elizabeth Bishop, Contos Amazônicos do Inglês de
Sousa, escritor paraense, dentre outros.

Conforme Renan Pinto (1999), a ideia do exótico é
essencialmente moderna. As ideias de exótico e de exotização vem
ampliando e matizando suas significações e se faz presente no
discurso da ciência, da literatura, das artes, como na linguagem
comum (p.45).

É comum autores se fundamentarem em textos sobre a
Amazônia para extrair conclusões a partir da imagem descrita.
Gondim (1999) alega que a temática racial e sobre a natureza
predominam mais por serem assuntos inacabados. A exemplo, temos
o poema “O Ribeirinho”, baseado na leitura da obra de Wagley, da
escritora estadunidense Elizabeth Bishop, a qual não conhecia a
Amazônia quando escreveu o poema.

Pinto (1999) afirma que, nas abordagens de regiões como a
Amazônia, é praticamente impossível escapar da exotização.

Para Loureiro (2001), “o período colonial brasileiro é a raiz
de uma formação cultural brasileira, sob alguns aspectos bastante
comprometidos com estereótipos semeados pela ideologia da
colonização” (p.40). Sob essa perspectiva, Pratt (1999a) afirma que:

A literatura de viagem está repleta de possibilidade de
casos semelhantes. Tal estrutura de possibilidade confere
ao intérprete uma grande capacidade para absorver ou criar
o sentido do Outro, conforme o argumento que ele deseje
criar. Eu saliento aqui “se assim o intérprete quiser” para
sublinhar que trata-se de uma forma de poder
interpretativo sobre o qual é necessário refletir. (p. 48).

Esse sentido do Outro a partir dos olhares sobre a Amazônia,
conforme Gondim (1994), quando não compara, iguala ou privilegia
os frutos, os animais e as terras. Além disso, as literaturas de viagens
contribuíram para reforçar os conceitos sobre a Amazônia e do
homem.
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Ao falar especificamente da cultura amazônica, Loureiro
(2001) afirma que um fator que deve ser enfatizado na constituição
cultural da Amazônia é a predominância do índio sobre o negro e o
branco.

Entende-se por uma cultura amazônica aquela que tem sua
origem ou está influenciada, em primeira instância, pela
cultura do caboclo. É evidente que está também o produto
de uma acumulação cultural que absorveu amalgamou com
a cultura dos nordestinos que, em épocas diversas, mais
especialmente no período da borracha, migraram para a
Amazônia (LOUREIRO, 2001, p. 39).

Loureiro (2001), ainda, argumenta que a cultura
amazônica é dinâmica, original e criativa, que revela, interpreta e
cria a realidade do homem amazônico, considerando que o caboclo
humanizou e colocou a natureza a sua medida.

A identidade da cultura cabocla, como ocorre também com
relação a outras culturas, tem a ver com os registros de
determinadas matrizes de pensamento e comportamento
que estão secularmente registrados na memória social dos
grupos humanos e que gozam da condição de durabilidade
e de persistência no tempo; constituem-se nos elementos
fundadores da cultura e, ao mesmo tempo, nos elementos
que acabam por conferir-lhe força e peculiaridade.
(LOUREIRO, 2001, p. 45).

Apesar de a cultura cabocla ser dominante, visto que
pertence a maior parte da população da Região Norte, é
marginalizada pelos poderes instituídos e também pelas políticas
públicas. A pesquisa de Wagley (op.cit.) mostra que as pessoas
descendentes de indígenas eram vistas e descritas como preguiçosas
e de origem social mais baixa na comunidade de Itá e da sociedade
como um todo. O autor afirma, ainda, que a escravidão de indígenas,
nos tempos coloniais na região Amazônica era muito mais frequente
do que a do negro. Por esse motivo, os indígenas eram ainda mais
marginalizados em Itá do que o negro.
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Afirmar que nossa sociedade é marcada por uma
diversidade cultural significa reconhecer a pluralidade de
grupos sociais, étnicos e culturais que a compõem.
Significa também, valorizar a riqueza que essa
heterogeneidade trás a sociedade e rejeitar qualquer
mecanismo discriminatório contra grupos que se
manifestam em seu interior. (MACHADO, 2002, p.31)

No entanto, Wagley (1977) não reconhece a diversidade étnica e
cultural da região. Ao contrário, afirma que a região precisa passar
por um processo de transformação cultural para poder “evoluir”.
Além disso, usa com frequência o termo colonização ao referir-se ao
Brasil. Sabemos que, ao considerarmos a diversidade cultural,
reconhecemos a sua importância como manifestação de um povo e
não como meio de afirmação ou atribuição de estereótipos que o
inferiorizam ou discriminam. Para Pratt (1999b):

A descolonização do conhecimento inclui o dever de
compreender as maneiras pelas quais o Ocidente constrói
seu conhecimento do mundo em linha com suas ambições
econômicas e políticas e subjuga e absorve os
conhecimentos de outros e as capacidades produtoras de
conhecimento de outros. Ambos os mecanismos foram de
máxima importância na produção de sujeito do
imperialismo e colonialismo (p. 21 e 22).

O olhar do colonizador em relação ao colonizado é carregado de
indiferença e de julgamentos. Por isso, é relevante questionar e
combater os estigmas criados a partir de julgamentos
preconceituosos. É importante reconhecer que:

A cultura do mundo rural de predominância ribeirinha
constitui-se na expressão aceita como a mais
representativa da cultura amazônica, seja quanto aos seus
traços de originalidade, seja como produto da acumulação
de experiências sociais e da criatividade de seus habitantes.
(LOUREIRO, 2001, p. 65).
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O antropólogo, ao propor mudanças culturais, desconsiderou a
importância de reconhecer na cultura a identidade, a história, a
crença e a tradição de um povo.

O DISCURSO COLONIZADOR

Muitos estudiosos referem-se ao discurso como algo que
pode legitimar o poder de classes dominantes e exercer violência
simbólica sobre os oprimidos (BORDIEU, 1998). Albert Memmi
(1989) refere-se ao retrato do colonizador como aquele que se
coloca como uma pessoa superior e que tem “boas intenções”. Já o
colonizado é descrito como aquele que precisa do outro para que
possa despertar-se, compreender melhor sua cultura, sua posição,
seu país, ou seja, inferior ao colonizador.

Miguel Nenevé e Flávia Passini (2009), consideram a
literatura uma forma poderosa de construir imagens e de
desconstruir, por exemplo, um discurso colonizador, quando
afirmam que “A literatura é o meio poderoso para entender o mundo.
(...) Como exercício de re-criação do mundo a literatura sugere
reflexões, revisões e re-dimensionamentos de nossos conceitos
crenças e valores (p.13)”.

A literatura pós-colonial desconstrói as imagens criadas pelo
olhar do colonizador em países colonizados, por meio de reflexões e
análises de textos produzidos na metade do século XVIII e XIX.
Said (2007), em “Orientalismo”, fez uma análise do olhar ocidental
sobre o orientee de como foi perpetuada a descrição dos povos
orientais como bárbaros. As fortes ideologias contribuíram para a
“invenção do oriente” pelo ocidente. Em “Os olhos do império”,
Pratt (1999a) expõe como os europeus estudavam e descreviam o
continente americano e africano e legitimavam a autoridade
científica. Ambos evidenciam, em diferentes gêneros textuais, o
discurso imperialista ocasionado por interesses distintos da
descrição do Outro.

Para Sérgio Bellei (2000) o Outro é como “criatura de
fronteira marcada por não ser mais que um ser condenado a estar
permanentemente tanto dentro como fora da fronteira-configura
sempre em termos de ambivalência” (p.17 e 18).
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Neide Gondim (1994) utiliza procedimentos parecidos aos
de autores como Pratt e Said para buscar as origens do discurso
colonizador sobre a Amazônia e como ele tem contribuído para
perpetuar estereótipos e reproduzir preconceitos.

Um aspecto importante do discurso colonial e sua
dependência do conceito de "fixidez" na construção
ideológica da alteridade. A fixidez, como signo da
diferença cultural /histórica/ racial no discurso do
colonialismo, é um modo de representação paradoxal:
conota rigidez e ordem imutável como também desordem,
degeneração e repetição demoníaca (BHABHA, 1998,
p.105).

O trabalho desenvolvido por Wagley tem um caráter político à
medida que conhece e desvenda como é a vida do homem dos
trópicos e avalia o mercado produtor de matérias- primas. Logo, no
primeiro capítulo, o autor salienta que o “livro é um estudo da
adaptação do homem ao ambiente tropical. É, também, o histórico
de uma área “retrógrada” e subdesenvolvida (p.21)”. Na passagem:

Essas áreas tropicais menos populosa, como é o Vale da
Amazônia, são, na realidade, fronteiras. Atraem nossos
interesses, não só pela luta dos povos que as habitam,
como também por seus recursos inexplorados, suas
terras ainda virgens, e o potencial que encerram para
futuras colonizações. (WAGLEY, 1977, p. 23, grifo
nosso).

Podemos perceber o discurso colonizador do autor sobre a
Amazônia, ao descrever como funciona o dinamismo do homem
amazônico, suas crenças, costumes, tradições e o papel social
evidencia meios de como interagir e “manipular” o que precisa ser
transformado na comunidade. Para o autor, “Qualquer programa
destinado a introduzir a técnica moderna e a indústria no meio de
um povo “atrasado” teria que considerar as extensas modificações
sociais e culturais que elas implicam (p.38, grifo do autor)”. Nas
palavras do autor, percebemos um discurso colonizador conforme
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Memmi (1989) descreve o retrato do colonizador, como aquele
superior que considera o colonizado um povo “atrasado” e
necessitado de instruções para que possa se desenvolver.

Segundo Bhabha (1998), “o objetivo do discurso colonial é
apresentar o colonizado como uma população de tipos degenerados
com base na origem racial de modo a justificar a conquista e
estabelecer sistemas de administração e instrução (p. 115)”, o que
vai ao encontro da representatividade estabelecida por Memmi
(op.cit.).

Ao realizar a pesquisa etnográfica na comunidade de Itá, o
autor elabora um mapeamento social, estabelece analogias,
transcreve entrevistas, seleciona informações e mantém um diário
sempre atualizado de situações cotidianas. Podemos dizer que são
interpretações do autor a respeito da comunidade de Itá. Por isso,
representa o olhar do “outro”, não é o olhar do autóctone que
interpreta a sua cultura, suas crenças e mitos. Ao fazer comparações
entre Itá e Plainville justifica que:

Só se pode compreender o que significa viver em uma área
subdesenvolvida do mundo quando se compara o seu
padrão e o seu modo de vida com os de outras áreas mais
favorecidas do universo. Em comparação com Plainville,
por exemplo, uma pequena comunidade de superfície
aproximadamente igual, no centro dos Estados Unidos, Itá
é extremamente atrasada e primitiva. (...). A situação de
Plainville está muito abaixo da média de grande parte dos
distritos rurais dos Estados Unidos, mais é muito superior
à de Itá. (WAGLEY, 1977, p.267 e 268).

Percebe-se no discurso que, para exaltar seu país, ele
diminui o nosso. Nas demais comparações, Wagley (1977) afirma
que por mais que Plainville seja considerada uma comunidade norte-
americana “atrasada”; as técnicas empregadas na agricultura, os
meios modernos de comunicação, os transportes utilizados e o fato
de ter mais de noventa por cento da população alfabetizadas, são
fatores que contribuem para qualificá-la como melhor que Itá, a qual
não possui as estruturas citadas anteriormente. Afirma, ainda, que as
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comunidades comparadas possuem sistemas econômicos distintos,
porém o principal fator que as diferenciam são sociais e culturais.

Nesse contexto, Fanon (1979) afirma que “A negação
cultural, o desprezo pelas manifestações nacionais motoras ou
emocionais, o banimento de qualquer especialidade de organização
concorrem para engendrar condutas agressivas (p.199)”.

A cultura do caboclo amazônico é apresentada de forma
depreciativa, tendo em vista que ela é associada ao “atraso” da
comunidade. Um fator negativo é perceber que o autor procura não
só o conhecimento humano, mas também meios de usá-los para
transformar a cultura de Itá.

O indígena é declarado impermeável a ética, ausência de
valores, como também negação de valores. É ousemos
confessá-lo, o inimigo dos valores. Neste sentido, é o mal
absoluto. Elemento corrosivo que destrói tudo que dele se
aproxima, elemento deformador, que desfigura tudo o que
se refere à estética ou à moral. (FANON, p.31, 1979)

Segundo Memmi (1989), “assim como a burguesia propõe
uma imagem do proletariado, a existência do colonizador reclama e
impõe uma imagem do colonizado (p.77)”, neste caso, a imagem do
povo colonizado de Itá, segundo o escritor Wangley.

A comunidade de Itá é descrita também como hospitaleira,
franca, leal, de delicadeza esmerada, com maneira educada, traço
tradicional do brasileiro aristocrata e de pessoas simples do campo.
Além disso, o estudo na comunidade de Itá e os “problemas”
elencados pelo escritor são comuns à maior parte do Brasil rural,
assim, segundo o próprio autor do livro, a pesquisa seria também um
estudo do Brasil rural, generalizando uma imagem do povo
brasileiro a partir de suas interpretações daquela comunidade.

O autor percebe a comunidade amazônica como uma cultura
que impõe limites para seu próprio desenvolvimento e, por isso, é
preciso transformá-la. Seus conhecimentos proporcionam
ferramentas para aqueles que desejam desenvolver outros trabalhos.

É perfeitamente natural que a mente humana resista ao
ataque de uma estranheza não elaborada; por isso as
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culturas sempre manifestaram a tendência de impor
transformações completas às outras culturas, recebendo-as
não como elas são, mas como, para o benefício do receptor,
elas devem ser. (SAID, 2007, p. 108).

O estranhamento é natural porque as culturas diferem-se, no
entanto, não podemos fazer desse estranhamento um motivo para
desqualificar, discriminar, criar estereótipos ou ainda diminuir a
outra cultura.

É necessário reconhecer a diversidade étnica e cultural de
cada povo e compreender que cada cultura é única e que não há
cultura inferior a outra, o que temos é uma diversidade cultural.
Corroboramos a afirmação de Césaire (2010) que “não há discurso
neutro no âmbito da colonização e tampouco nas práticas pós-
coloniais de descolonização (p. 84)”.
A descolonização do conhecimento consiste em desmistificar a
colonização e mostrar outra perspectiva nas literaturas para
combater o “controle” que os países desenvolvidos querem impor
aos países em desenvolvimento.

A descolonização do conhecimento inclui a tarefa de
chegar a compreender os caminhos pelos quais o Ocidente
(a) constrói seu conhecimento do mundo, alinhando às
suas ambições econômicas e políticas, e (b) subjuga e
absorve os conhecimentos e as capacidades de outros.
(PRATT, 1999b, p. 15).

Ainda sob essa perspectiva, Fanon (op.cit.) afirma que “A
descolonização é, em verdade, criação de homens novos. Mas essa
criação não recebe sua legitimidade de nenhum poder sobrenatural:
a “coisa” colonizada se faz no processo mesmo pelo qual se liberta.
(p. 26 e 27)”.

Para Wagley (1977), “o livro é um estudo da adaptação do
homem ao ambiente tropical. É, também, o histórico de uma “área
retrógrada” e subdesenvolvida (p.21)”. Percebemos que o autor
apresenta uma Amazônia “subdesenvolvida” com pessoas atrasadas,
que levam uma vida primitiva e estagnada. A influência indígena é
predominante na cultura e, para o autor, as razões do “atraso” no
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Vale Amazônico estava associado à cultura herdada. Como
argumenta a estudiosa canadense Mary Pratt (1999a).

Do ponto de vista de seus habitantes, obviamente, estes
mesmos espaços são vivenciados de maneira intensamente
humanizada, saturada de história local e significado, onde
plantas, criaturas e formação geográfica têm nomes, usos,
funções simbólicas, histórias, papéis nas estruturas de
conhecimento indígena. (p. 115).

A transformação social na comunidade para Wagley (op.cit.)
passava pela necessidade de transformar a cultura. No entanto,
conforme Loureiro (2001), “no ambiente rural, especialmente
ribeirinho, a cultura mantém sua expressão mais tradicional, mais
ligada à conservação de valores decorrentes de sua história (p.65)”.
A afirmação de Loureiro é verdadeira no sentido de que a
pluralidade cultural e o hibridismo, características mais marcantes
em centros urbanos, demoram a aparecer em lugares mais distantes
dos grandes centros econômicos. No entanto, não se pode afirmar
que a cultura, mesmo nesses lugares, não se mescle com outras ou
que, no caso em análise, seria irresponsável adotar uma concepção
cristalizadora de cultura como um bem imutável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabemos que a obra de Wangley (1977) é de grande
relevância em diversas áreas do conhecimento, seja na Antropologia,
História, Literatura etc., já que contempla representações sociais da
cultura, a qual é descrita com detalhes e possibilita diversos olhares
e interpretações. No entanto, o discurso sobre cultura é motivo para
reflexão, tendo em vista que percebemos esse discurso como
colonizador, visto que retrata determinada cultura como inferior.

Considerando os estudos de diversos autores pós-coloniais,
podemos considerar essa obra, de certa forma, como uma prescrição
para futuros colonizadores sobre como modificar a cultura do outro,
a partir dos conhecimentos elencados pelo autor, visto que seus
registros representam imagens produzidas pelo colonizador e não
pelo colonizado.
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Os trabalhos de Said (2007), Pratt (1999a, 1999b) e Gondim
(1994) mostram que os textos escritos sobre ao Outro contribuíram
para reforçar os estigmas e perpetuar preconceitos por muitos anos.
Esses estudiosos nos proporcionaram outra leitura pelo viés pós-
colonial em que estão presentes implicações políticas.

Os vários registros de viagem, literatura, contribuíram para
mostrar que o colonialismo usou a força e o poder para propagar
ideias distorcidas a respeito dos povos colonizados.

A pesquisa etnográfica sobre a Amazônia realizada por
Wangley (op.cit.) contribui para reforçar os estigmas de
inferioridade e atraso. A visão do pesquisador sobre a Amazônia é
uma visão imperialista sobre o Outro, já que se refere a ela como
“retrógrada”, “subdesenvolvida” e a cultura local como empecilho
para o desenvolvimento.

Ao retratar o estudo do homem nos trópicos, Wagley (op.cit.)
afirma que para melhorar a condição de vida desses povos não
precisaria de novos progressos científicos porque a humanidade já
possuía conhecimentos técnicos, o problema seria estender noções e
habilidades técnicas que parte do mundo possui à outra metade que
ainda não tem. Esse discurso pode ser claramente interpretado como
um discurso prescritivo, colonizador e superior.

A autoimagem formada pelo pesquisador é de uma pessoa,
advinda de uma cultura, que pretende colaborar com os povos
“primitivos”. Porém, com o decorrer da leitura, percebemos o “olhar
imperialista” sobre a comunidade. Em várias passagens, o autor
estabelece relações do Brasil com outros países e, em sua
interpretação, fica claro que o mesmo o considera inferior aos
demais. Ademais, é importante ressaltar que, ao realizar
comparações entre as regiões brasileiras, o autor alega que “no
extremo sul do Brasil as tradições europeias prevalecem quase com
exclusão total das tradições indígenas e africanas, no Vale
Amazônico, persistiu a herança indígena (p.50)”.

O pesquisador, Charles Wagley, reconhece que o Brasil é
um país com diferenças regionais marcantes causadas por diferentes
situações. Entretanto, reforça a questão cultural herdada dos
colonizadores, citando que na região nordeste prevalece a influência
africana, no norte a indígena e no sul a europeia, sendo essa última,
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para ele, superior às demais. O autor não afirma claramente, nesse
caso, que uma cultura é superior a outra, porém fica subtendido para
o leitor sua dissimulada tolerância, através do reconhecimento
simplificado do Outro e do sentimento de superioridade.

Ao alegar que a maioria das doenças tropicais não pode ser
atribuída unicamente ao clima, mas ao atraso em que a população
vive; o autor procura estabelecer relação com a cultura, como se a
comunidade não soubesse se cuidar. Segundo ele, os problemas da
comunidade poderiam ser resolvidos com a transformação cultural,
aqui entendida como hábitos do cotidiano.

O autor ainda afirma que, para tanto, seria necessário
conhecer tudo, e assim saber como usar esses conhecimentos em
benefício da “salvação” da Amazônia. “Do passado histórico de Itá e
de toda região, surgem as razões fundamentais de seu atraso
relativo” (p.77), ficando muito clara uma visão extremamente
preconceituosa.

A cultura é uma ferramenta da propagação de valores e está
relacionada à identidade de um povo. Essa afirmação está apoiada
em Loureiro (2001), o qual alega que “o sentido de identidade é o de
autor-reconhecimento, autoestima, consciência do próprio valor,
julgados à consciência da própria inserção no conjunto da sociedade
nacional, e mais amplamente, na sociedade dos homens” (p.44).

O pesquisador não contemplou a diversidade e tampouco a
pluralidade existente na Amazônia. Ao contrário, reforçou, no
decorrer do livro, a necessidade de transformar a cultura local em
“benefício” da própria comunidade, não valorizando, dessa forma,
as peculiaridades significativas na cultura cabocla.

Percebe-se, por fim, que, para o autor do livro analisado, a
concepção de cultura ainda é a do período que entendia cultura
como “civilização”, sendo, portanto, a cultura de Itá inferior, feia,
atrasada, já que era desprovida de “desenvolvimento civilizatório”.
O que entra em choque com as novas correntes que estudam a
questão da identidade cultural. Para os novos estudiosos, a
identidade cultural de um povo nunca poderá ser medida pelo
conjunto de valores fixos e imutáveis, mas pelo intercâmbio e
modificação que constroem novas identidades, fator ignorado pelo
autor do livro em análise.
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A PROBLEMÁTICA DO SUJEITO NA HISTÓRIA

Tatiane Karine Matos da Silva76
Ana Teresinha Alicker77

Mishelle Ninho de Almeida78
Uilmer Rodrigues Xavier da Cruz79

_______________________________________________

INTRODUÇÃO

O que é o sujeito histórico? A concepção de Marx e Engels
nos ajuda a responder esta indagação, para eles:

Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem
segundo a sua livre vontade, em circunstâncias escolhidas
por eles próprios, mas nas circunstâncias imediatamente
encontradas, dadas e transmitidas80.

De acordo com o pensamento de Marx e Engels, os
homens são os sujeitos da história. No entanto, ao mesmo tempo em
que constroem sua história, lidam com limites/pressões encontradas
em meio às relações sociais -dadas e transmitidas- por ‘’outros
homens’’ que, do mesmo modo, são sujeito de suas histórias.

Yara Aun Khoury também elabora sua percepção diante ao
sujeito histórico. A perspectiva da autora se aproxima da reflexão
proposta por Marx e Engels. Desse modo:

Abordando a história como um processo construído pelos
homens, de maneira compartilhada, complexa, ambígua e
contraditória, o sujeito histórico não é pensado como uma

76 E-mail: tatianekms@hotmail.com
77 E-mail: anaelicker@hotmail.com
78 E-mail: mial10@live.com
79 E-mail: uilmer@ufmg.br
80 �ARX, Karl & ENGELS, Friedrich. O 18 de Brumário de Louis Bonaparte. In:
�ARX, Karl & ENGELS, Friedrich. Obras escolhidas. �oscou: Progresso, 1982.p 487.
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abstração, ou como um conceito, mas como pessoas vivas,
que se fazem histórica e culturalmente, num processo em
que as dimensões individual e social são e estão
intrinsicamente imbricadas81.

Khoury indica que o sujeito -histórico- é construído a
partir das relações sociais que vivencia, e que este fazer-se não pode
ser reduzido a abstrações, tampouco reduzido a um conceito. Para
ela, pensar o sujeito histórico é pensar em pessoas vivas que se
fazem histórica e culturalmente. Nesse sentido, Khoury, Marx e
Engels nos instigam a pensar a construção do sujeito histórico, não
apenas em uma dimensão individual, mas sim em uma construção
que se dá de forma coletiva.

No entanto, Yara Khoury nos adverte sobre o cuidado que
devemos ter ao trabalhar com o referencial -sujeito coletivo-:

Se lidamos com uma noção fechada de sujeito coletivo,
podemos tender a explicações genéricas que se tornam
aplainadoras da realidade social sobre a qual refletimos,
quando a preocupação de explicar um coletivo se sobrepõe
a uma perspectiva de pensá-lo como uma experiência
múltipla, construída por sujeitos com bagagens culturais
diferentes, visões diferentes e propostas e projetos de
futuro diferentes, disputando lugares e formas de organizar
e de encaminhar o futuro, acabamos por perder de vista as
dimensões complexas, ambíguas e contraditórias dessas
experiências. 82

A problemática do sujeito coletivo é discutida pela autora
a partir da reflexão em torno de grupos específicos, tendo como base
os movimentos sociais. Assim Khoury ressalta que, ao entrar em
contanto com experiências únicas, através das narrativas orais,
buscou não generalizar para o conjunto do movimento, ou do grupo,
tendências mais evidentes forjadas e alimentadas por forças

81 KHOURY, Yara Aun. Narrativas orais na investigação da história social. Projeto
História. São Paulo, n. 22, p. 80, jul. 2001.
82 KHOURY, Yara Aun. Narrativas orais na investigação da história social. Projeto
História. São Paulo, n. 22, p. 86, jul. 2001.
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hegemônicas dentre deles. Nesse sentido, a problemática acima
sugere que, por vezes, a utilização do ‘’sujeito coletivo’’ acaba por
homogeneizar experiências sociais que, apesar de se aproximar, não
são as mesmas, logo não devemos generalizá-las a todos os sujeitos
que compõe um mesmo grupo. Será diante a tais perspectivas que
teceremos nosso trabalho.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para desenvolver este trabalho, discutiremos as relações
sociais, tendo como base reflexões feitas por autores que lidam com
a problemática do sujeito histórico.

DESENVOLVIMENTO

Edward Palmer Thompson tece algumas considerações em
torno das relações elaboradas em sociedade. A discussão proposta
pelo autor nos permite pensar a construção do sujeito histórico e,
além disso, nos dá margem para refletirmos sobre as relações sociais
compostas diante dimensões complexas, ambíguas e contraditórias,
como indicou Khoury- não como imposições, mas como relações
que são tensionadas e reformuladas historicamente por diferentes
sujeitos em suas diferentes condições de classe. Para Thompson:

Não estamos dizendo que os valores são independentes da
coloração da ideologia: evidentemente não é este o caso, e
como poderia ser, quando a própria experiência está
estruturada segundo classes? Mas supor a partir disto que
sejam ‘’impostos’’ (por um Estado) como ‘’ideologia’’, é
equivocar-se em relação a todo o processo social e cultural.
Essa imposição será sempre tentada com maior ou menos
êxito, a menos que exista uma certa congruência entre as
regras e visão de vida alternativos. Se dizemos que os
valores são aprendidos na experiência vivida e estão
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sujeitos ás suas determinações, não precisamos por isso,
render-nos a um relativismo moral ou cultural83.

Thompson não nega a existência de um Estado84 que tenta
a todo o momento ‘’ditar’’ o que deve e o que não deve ser feito na
sociedade, entretanto, para ele, esta relação entre Estado e sociedade
não se dá de forma mecânica. Para o autor, os diferentes sujeitos que
compõem a sociedade experimentam determinadas situações e
formulam seu posicionamento de acordo com seus valores,
necessidades e interesses85. Frente a isso, o autor continua dizendo
que:

O que descobrimos (em minha opinião) está num termo
que falta: ‘’experiência humana’’. É esse, exatamente, o
termo que Althusser e seus seguidores desejam expulsar,
sob injúrias, do clube do pensamento, com o nome de
‘’empirismo’’. Os homens e mulheres retornam como
sujeito dentro desse termo -não como sujeitos autônomos,
‘’indivíduos livres’’, mas como pessoas que experimentam
suas situações e relações produtivas determinadas como
necessidades e interesses e como antagonismos, e em
seguida ‘’tratam’’’ essa experiência com sua consciência e
sua cultura ( as duas outras expressões excluídas pela
prática teórica) das mais complexas maneiras ( sim
relativamente autônomas) e em seguida (muitas vezes, mas
nem sempre, através das estruturas de classe resultante)
agem, por sua vez, sobre sua situação determinada86.

83 THO�PSON, E. P. A Miséria da Teoria ou um Planetário de erros: uma crítica ao
pensamento de Althusser. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981. p 194
84 Ao fazer referencia ao termo -Estado- não lido com a ideia de que ele seja um
órgão autônomo com vontades próprias, mas, um órgão que é
formada/construído por pessoas/sujeitos que fomentam determinados interesses
por meio do Estado.
85 Como indica Thompson, a experiência é formulada diante vivências entre classes.
No entanto, esta discussão não será feita neste trabalho.
86 THO�PSON, E. P. A Miséria da Teoria ou um Planetário de erros: uma crítica ao
pensamento de Althusser. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981. p 182
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Edward Palmer Thompson ressalta ‘’a experiência
humana’’. Mas o que é ‘’experiência humana’’? Entendo que esta é
construída a partir das vivencias, das relações que cada sujeito
histórico elabora no decorrer de sua trajetória de vida, perpassando
pelas dimensões individuais e coletivas. Nesse sentido, o termo -
experiência humana- não busca homogeneizar as relações
construídas em sociedade, mas sim ressaltar que estas experiências
são diferentes, são permeadas por tensões, são construídas diante das
diferentes condições de classe que cada sujeito vivencia, agindo
sobre essas situações, de acordo com sua própria lógica.

Thompson se refere ainda à ‘’cultura’’. Para melhor
trabalharmos com essa problemática, refletiremos em torno de outra
discussão elaborada pelo autor. Nesta, ele nos diz que:

Não podemos esquecer que ‘’cultura’’ é um termo
emaranhado, que, ao reunir tantas atividades e atributos em
um só feixe, pode, na verdade, confundir ou ocultar
distinções que precisam ser feitas. Será necessário desfazer
o feixe e examinar com mais cuidado os ritos, modos
simbólicos, os atributos culturais da hegemonia, a
transmissão do costume de geração em geração e o
desenvolvimento do costume sob formas historicamente
das relações sociais de trabalho87.

Entendo que os apontamentos de Thompson nos permitem
pensar que o termo ‘’cultura’’ está imerso em uma trama social em
que os sentidos que lhe são atribuídos são diversos. Assim como
qualquer outro termo, a noção de cultura é construída e
ressignificado historicamente, por isso o autor nos alerta, dizendo
que devemos ‘’desfazer o feixe’’ e nos atentarmos para as diferentes
práticas sociais, seja diante os ritos e costumes, seja diante os
atributos culturais da hegemonia, pois é diante dessa relação que os
sujeitos históricos se constroem e reformulam sua experiência e
cultura.

87 THO�PSON, Eduard Palmer. Introdução: Costumes e Cultura. In: Costumes em
comum. Tradução: Rosaura Eichemberg . Revisão técnica: Antônio Lugi Negro,
Cristiana �enguenello, Paulo Fontes, 2 a Edição. Companhia das Letras, p. 23.
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Michel de Certeau, também pensa a ‘’cultura’’. Certeau,
filósofo e historiador, ligado à corrente historiográfica denominada
nova história, é conhecido no meio acadêmico por suas obras sobre
a religião, história e misticismo. O autor trabalha com a ideia de
‘’cultura popular’’, embora Thompson e Certeau estejam ligados a
perspectivas historiográficas distintas, -tendo em mente que
Thompson foi um historiador britânico ligado ao marxismo-,
acredito que suas reflexões se aproximam, à medida que ambos não
entendem as relações sociais como determinadas, mas como práticas
que são construídas por diversos sujeitos históricos. Desse modo,
para Certeau:

Falando de modo mais geral, uma maneira de utilizar
sistemas impostos constitui a resistência de uma lei
histórica de um estado de fato e de suas obrigações
dogmáticas. Uma pratica de ordem construída por outros
redistribuindo-lhes o espaço. Ali ela cria ao menos um
jogo, por manobras entre forças desiguais e por referências
utópicas. Aí se manifestaria a opacidade da cultura popular.
-A pedra negra que se opõe à assimilação.88

Diferentemente da abordagem que por vezes os meios
midiáticos da atualidade fazem da cultura popular como sendo algo
exótico, Certeau a entende como uma forma de oposição a uma
ordem estabelecida.

Frente às problemáticas analisadas, podemos dizer que o
sujeito histórico não é algo abstrato, mas sim que ele se constituiu
diante às diversas experiências que vivenciam. Mas de que modo é
feita a mediação entre estas vivências e a história? Aldo Nelson
Bona nos permite refletir em torno desta questão. Para ele, o sujeito
é o sujeito narrado, assim:

O sujeito é o sujeito narrado e a história é uma narrativa
das ações desse sujeito; uma narrativa que se refere às

88 CERTEAU, �ichel de. A Invenção do cotidiano: Artes de fazer. Nova edição
estabelecida e apresentada por Lucie Giard. Tradução: Epham Ferreira Alves. 3o
Edição, Editora Vozes, Petrópolis 1998. p 39
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ações dos homens no passado. A compreensão da vida
humana requer a mediação da linguagem e das demais
construções culturais presentes em uma determinada
sociedade. A narrativa é a forma privilegiada dessa
mediação, de modo que não existe história sem
narratividade. A vinculação da história e mais que isso, a
sua definição como narrativa, não deixa de trazer
problemas à teoria da história.89

A problemática proposta por Bona nos permite refletir em
torno de três questões. A primeira delas acredito que se vincula
diretamente com o trabalho do historiador. Diante dessa perspectiva,
não podemos negar que ao escrevermos/discutirmos um processo
histórico, estamos construindo uma forma de narrativa. Entretanto,
isso não quer dizer que estejamos ‘’criando um processo
inexistente’’, ou seja, que estejamos construindo uma forma de
ficção, mas que estamos, a partir do contato/interpretação com
nossas fontes, elaborando uma reflexão que lida com processos reais,
processos construídos por sujeitos que se fazem e refazem
historicamente.90.

Nesse sentido, chegamos a um ponto de discussão bastante
recorrente ao pensarmos a história. Seria a História um estudo
cientifico? Possivelmente, em algum momento, nós, historiadores,
tivemos que lidar com questionamentos que se vinculam a essa
pergunta. Certamente a História não assume as mesmas dimensões
de cientificidade das ciências naturais/exatas, porém isso não anula
seu aspecto cientifico.

89 BONA, Aldo Nelson. História, verdade e ética: Paul Ricoeur e a epistemologia da
história. Guarapuava UNICENTRO, 2012 p 153.
90 Em diálogo com Roger Chartier, Aldo Nelson Bona problematiza a inserção das
narrativas históricas em um campo científico. Bona não nega que, durante um
longo tempo, a história esteve próxima da fábula e da ficção, tanto que era escrita
por cronistas e narradores, entretanto isso não anula a cientificidade histórica,
referindo-se não à cientificidade que busca chegar a um conhecimento exato, mas
sim partir do real, da realidade humana para problematizar suas práticas ao longo
do tempo. Ver: 90 BONA, Aldo Nelson. História, verdade e ética: Paul Ricoeur e a
epistemologia da história. Guarapuava UNICENTRO, 2012.
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Como foi dito acima, nossos estudos partem do real, e
construímos uma forma de narrativa, logo, lidamos com processos
formados por sujeitos que não formam grupos homogêneos, lidamos
com tramas históricas que, longe de nos propor a exatidão, propõe-
nos a irregularidade, intrigam-nos, questionam-nos. Os homens e as
relações humanas são nosso objeto de estudo. Estes aspectos
conferem a cientificidade à história, não buscamos chegar a um
conhecimento que se feche em si mesmo, mas que dê margem para
que novas discussões se efetivem91.

Chegamos, assim, ao terceiro ponto. A subjetividade de
nossas fontes. Para pensarmos esta questão, dialogaremos com
Alessandro Portelli. O autor, em seu trabalho ‘’A filosofia e os
fatos’’ discute, a partir da análise em torno da narrativa de Frederick
Douglass -um ex escravo- algumas problemáticas em torno da
memória e das fontes orais. Para Portelli:

Não obstante, no espaço intermediário (na terra de
ninguém dos fatos e da filosofia, e no duvidoso confim
onde ambos se superpõem) se coloca o território
inexplorado e exorcizado da subjetividade. O principal
paradoxo da história oral e das memórias é, de fato, que as
fontes são pessoas, não documentos, e que nenhuma
pessoa, quer decida escrever sua própria autobiografia
(como o caso de Frederick Douglass), quer concorde em
responder a uma entrevista, aceita reduzir sua própria vida
a um conjunto de fatos que possam estar à disposição da
filosofia dos outros (nem seria capaz de fazê-lo nem que o
quisesse), pois não só a filosofia vai implícita nos fatos,
mas a motivação para narrar consiste precisamente em
expressar o significado da experiência através dos fatos:
recordar e lembrar já é interpretar. A subjetividade, o
trabalho através do qual as pessoas constroem e atribuem
significado à própria experiência e a própria identidade
constituiu em si mesmo o argumento, o fim mesmo do
discurso. Excluir a subjetividade como se fosse somente

91 Aldo Nelson Bona em diálogo com Paul Ricouer discute essas questões. Ver:
BONA, Aldo Nelson. História, verdade e ética: Paul Ricoeur e a epistemologia da
história. Guarapuava UNICENTRO, 2012.
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uma fastidiosa interferência na objetividade factual do
testemunho quer dizer, em última instância, torcer o
significado próprio do fato narrado92.

Portelli nos coloca o ‘’problema’’ da subjetividade das
fontes orais. A discussão proposta pelo autor perpassa por dois
pontos principais: Ao falar sobre sua experiência de vida, o sujeito
histórico atribui significado a ela e constrói, a partir disso, sua
própria identidade. Mesclado a isso, ele ressalta que excluir a
subjetividade em busca de um conhecimento totalmente objetivo
retira o significado do testemunho daquele que nos fala.

Acreditamos que excluir a subjetividade das fontes orais93
é algo inalcançável, como bem ressaltou Portelli, ‘’lembrar já é
interpretar’’ como então excluir a subjetividade dessa ação?
Acredito que, ao invés de exclui-la ou de tentar suprimi-la, devemos
explorar a partir da subjetividade presente nas intepretações de
nossos entrevistados - pensando as fontes orais- os seus silêncios, as
pausas ou a fala corrida, o choro, a ênfase em determinados
momentos, de modo que nos permita perceber o modo pelo qual
estes sujeitos históricos se constroem socialmente, o modo pelo qual
se relacionam com os demais sujeitos históricos que formam a
sociedade, como lidam com as pressões que vivenciam,
enriquecendo assim nossos trabalhos.

Nesse sentido, Beatriz Sarlo contribui para pensarmos a
forma pela qual o sujeito se constrói a partir de sua narrativa. A
autora problematiza o passado enquanto representação, a partir de
uma perspectiva que, segundo ela, tem predominado nas ultimas
décadas: Uma espécie de valorização do testemunho dos discursos

92 PORTELLI, Alessandro. A filosofia e os fatos. Narração, interpretação e
significado nas memórias e fontes orais. Tempo, Rio de Janeiro, n2, p. 53-76, dez.
1996, p 60.
93 Alessandro Portelli discute a subjetividade das fontes orais, no entanto não são
apenas estas que estão imersas na subjetividade, lidamos com a subjetividade em
fontes escritas, como documentos, ou mesmo quando andamos pela cidade e
visualizamos o busto de algum sujeito, ou então diante a tantos nomes de ruas
que fazem homenagem a algum político ou á algum ‘’pioneiro’’, todas estas são
fontes históricas, todas foram produzidos por alguém com algum objetivo. Cabe a
nós investigarmos e problematizarmos.
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produzidos por sujeitos que teriam vivenciado fatos a serem
divulgados. Nesse sentido, ela trabalha com o terrorismo de Estado -
dentre outros países- na Argentina. Desse modo, ela indica que:

As narrações da memória também insinuam outros
problemas. Ricoeur assinala que é errado confiar na idéia
de que a narração possa preencher o vazio da
explicação/compreensão: ‘’criou-se uma alternativa falsa
que faz da narratividade tanto um obstáculo como um
substituto da explicação’’. Há dois tipos de inteligibilidade:
a narrativa e a explicativa (causal). A primeira está apoiada
num efeito de coesão, que provém da coesão atribuída a
uma vida e ao sujeito que a enuncia como sua. Vezzetti
assinalou que a memória recorre preponderantemente ou
sempre a formas narrativas, cujas representações ‘’ficam
necessariamente estilizadas e simplificadas’’.
Naturalmente, a estilização unifica e traça uma linha
argumentativa forte, mas também instala o relato num
horizonte em que tem raízes na ilusão de evitar a dispersão
do sentido. [...] Justamente o discurso da memória e as
narrações em primeira pessoa se movem pelo impulso de
bloquear os sentidos que escapam; não só eles se articulam
contra o esquecimento, mas também lutam por um
significado que unifique a interpretação. No limite está a
utopia de um relato ‘’completo’’, do qual nada reste do
lado de fora94.

Assim como Aldo Nelson Bona, Beatriz Sarlo, também
dialoga com Paul Ricoeur. Ela é enfática em dizer que conseguir um
relato completo é uma utopia. Como pode a narrativa levar à
compreensão da vida humana -Como indicou Bona na discussão
feita anteriormente- ? Parece que, longe da compreensão, a narrativa
coloca problemas ao historiador, afinal o ato de narrar determinado
processo perpassa pela subjetividade, pela tentativa de unificação da
interpretação, e pelo esquecimento -o qual deve ser questionado-

94 SARLO, Beatriz. Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva.
Tradução Rosa Freire �’ Aguiar_ São Paulo: Companhia das Letras; Belo Horizonte:
UF�G 2007. p 49-50.
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logo, o relato pode ser entendido como uma construção não apenas
da narrativa, mas também do sujeito enquanto autor de sua própria
história. Frente a isso, Beatriz Sarlo ressalta que:

O princípio de um diálogo sobre a história baseia-se no
reconhecimento de seu caráter incompleto. Dessa forma, a
narração assim pensada não poderia sustentar a identidade
nem a tradição, nem dotar de legitimidade uma prática. Ela
não cumpre a função de fortalecimento indenitárias nem de
fundação de lendas nacionais. Permite ver, justamente, o
excluído das narrações identitárias reivindicadas por um
grupo. Uma minoria, um setor dominante, ou uma nação95.

O caráter incompleto da historia é ressaltado pela autora.
Para Sarlo, a narração permite problematizar as vivências daqueles
sujeitos que são deixados às margens de ‘’histórias’’ que se
oficializam na sociedade. Nesse sentido, é significativo ressaltar
que o sujeito histórico não se constitui do passado, mas a partir de
sua trajetória de vida. Desse modo, a constituição do sujeito se dá a
partir do presente:

O anacronismo nunca poderia ser totalmente eliminado, e
só uma visão dominada pela generalização abstrata seria
capaz de conseguir plainar as texturas temporais que não
apenas amaram o discurso da memória e da história, como
também mostram de que substãncia temporal heterogênea
são tecidos os ‘’fatos’’. Reconhecer isso, porém, não
implica que todo relato do passado se entregue à
heterogeneidade como um destino fatal, mas que trabalhe
com ela, para alcançar uma reconstrução inteligível, ou
seja: que saiba com que fibras está construída e, como se
se tratasse de trama de um tecido, que as disponha para
mostrar da melhor maneira o desenho pretendido. Sem
dúvida, não é um ideal de conhecimento renunciar à
densidade de temporalidades diferentes. Isso indicaria
apenas um desejo de simplicidade que não é suficiente

95 SARLO, Beatriz. Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva.
Tradução Rosa Freire �’ Aguiar_ São Paulo: Companhia das Letras; Belo Horizonte:
UF�G 2007. p 49-50
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para recuperar o passado num impossível ‘’estado puro’’.
96

A autora parece querer nos indicar a relação entre
passado e presente. Nesse sentido, ao narrar determinadas
experiências -individuais ou coletivas- o sujeito que nos fala
formula sua narrativa a partir da temporalidade que está
vivenciando, atribuindo determinados valores a sua trajetória
de vida, diante os valores que julga ser significativo no
presente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Frente ás reflexões propostas nesse trabalho, entendemos
que pensar a problemática do sujeito na história é uma tarefa
complexa, pois a discussão nos dá margem para tatearmos caminhos
diversos. No entanto, o historiador, assim como todas as pessoas que
formam a sociedade, constitui-se como sujeito histórico, fazendo
suas escolhas de acordo as situações que vivencia. De acordo com
isso, entendo que a análise do sujeito nos sugere a problematização
das práticas humanas no decorrer do movimento histórico.
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POLITICA EDUCACIONAL NA EDUÇÃO ESPECIAL
PARA DEFICIENTE VISUAL NA ESCOLA CENTRO

EDUCACIONAL JOVENS E ADULTOS (CEJA)
ANTÔNIO CASA GRANDE TANGARÁ DA SERA -MT

Thaitys Cristiane Freitas Martins97
Nelson Antunes de Moura

_______________________________________________

INTRODUÇÃO

Na legislação brasileira de educação os processos
educacionais e os planos didáticos pedagógicos dos professores são
fundamentais, assim como cada instituição de ensino é responsável
pelo seu projeto político pedagógico e pela organização de seus
planos, incluindo os planos de aula.

O presente artigo vem discutir as diretrizes curriculares para a
organização curricular da educação especial no que se refere a
deficiência visual bem como o projeto político pedagógico da escola
CEJA no que se refere à organização da educação especial,
especialmente a deficiência visual com atenção para os aspectos
metodológicos. Comparar o currículo pedagógico da escola com as
diretrizes e legislações.

Hoje a inclusão de alunos com deficiência visual em uma sala
de aula regular, e como o professor deve tratar esses discentes
especiais, tendo igualdade, mas ao mesmo tempo dispensar atenção
especial, tem sido matéria de estudos e pesquisas bem como de
regulamentações. O atual plano nacional de educação por exemplo,
em seu artigo 14 metas 7.27 consta: “desenvolver currículos e
propostas pedagógicas específicas para educação escolar,
produzindo e disponibilizando materiais didáticos específicos,
inclusive para os/as alunos/as com deficiência. ” Com isso os
professores têm suporte para ministrar suas aulas, onde está
preparado para enfrentar uma sala de aula, com essas diversidades

97 E-mail: thaitys09@gmail.com
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de alunos e tratar todos com igualdades. Portanto, esse não é um
dever somente dos professores, mas envolve toda gestão educacional,
familiar e social.

O trabalho da escola é fundamental, tem como principal
objetivo ensinar a serem pessoas capazes de pensar e construir sua
própria opinião, mas também aos pais educar seus filhos, ter bons
modos e respeito ao próximo. Entretanto, o professor é responsável
por instruir o aluno para viver em sociedade, ou seja, formar um
cidadão consciente. Com base na legislação (LDB) fica garantido o
direito de todo cidadão, de frequentar uma rede de ensino, onde
pessoas especiais se sintam bem na sala de aula e possam ter uma
convivência agradável com os seus colegas, além disso, os
professores tem que enxergar os alunos com igualdade, de forma
que todos consigam apreender a construir sua própria opinião
respeitando o direito de cada um.

Quanto a organização da oferta educacional para alunos
portadores de necessidades especiais, em escolas regulares, no caso
da escola estadual Centro Educacional Jovem e Adulto (CEJA)
Antônio Casa Grande em Tangará Da Serra- MT, objeto deste
estudo, inclui-se alunos com de deficiência visual cumprindo o que
diz a RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2009-CEE/MT e assim
atende determinado número de alunos com deficiências entre estas a
deficiência visual.

Hoje nas escolas é obrigatório ter um professor de apoio para
o aluno que necessita de um ensinamento diferenciado, pois tanto
município quanto estado é responsável para contratar professores
nessa área, nem todos estão preparados profissionalmente para lidar
com um educando deficiente entre estes o aluno cego, portanto é
dever das esferas governamentais oferecer cursos a esses
profissionais na área da educação. Veja o que diz a Portaria Nº.
434/13/GS/Seduc /MT.

Art. 26. A escola do Ensino Regular, que atender aluno
com necessidade educacional especial deverá atribuir aulas
ao professor que possuir cursos de formação continuada na
área, conforme o número de serviços especializados
necessários para a demanda escolar, desde que



Retextualização: educação, literatura e linguagens / 4º edição. ISBN: 978-85-60212-27-9

341

devidamente acompanhado de Parecer da Assessoria
Pedagógica no município e da SUDE/Gerência de
Educação Especial, para as seguintes formas de atuação
(SEDUC, Portarias e Instruções Normativas, 2014).

Na escola do CEJA há uma sala multifuncional onde os
professores pode se apoiar, nessa sala tem alunos com algum tipo
deficiência; os mais comuns são alunos surdo, síndrome de dawn e
também alunos cegos. Esses educandos participam dessa classe
multifuncional onde tem professores qualificados para atender esses
alunos de forma a ajudar em sua aprendizagem, esses mesmos
alunos também participam da classe regular, ou seja, turmas
compostas por alunos em sua maioria não portadores de deficiência.

Podemos ainda citar em destaque o que diz a LDB sobre o
tema deficiências especiais, entre estas a deficiência visual,
mostrando, que não é de agora a luta por essa conquista, de
frequentar uma sala regular: Como escrito TÍTULO III. Do Direito à
Educação e do Dever de Educar veja o diz o parágrafo abaixo.

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública
será efetivado mediante a garantia de:
III - atendimento educacional especializado gratuito aos
educandos com necessidades especiais, preferencialmente
na rede regular de ensino;
IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos
como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de
insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo
de ensino- aprendizagem. (Leis Diretrizes Brasileiras
(LDB, 1996).

Diante da realidade que vivemos sobre essa questão como
incluir um aluno portador de alguma deficiência na escola regular,
temos o Estatuto do Portador de Deficiência destinado a estabelecer as
diretrizes gerais, normas e critérios básicos para assegurar, promover
e proteger o exercício pleno e em condições de igualdade de todos os
direitos humanos e liberdades fundamentais pelas pessoas com
deficiência, visando sua inclusão social e cidadania participativa plena
e efetiva. (2006, Estatuto do Portador de Deficiência). E neste
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contexto encontramos assim os direitos dos deficientes frequentar
escolas e instituições educacionais que lhes permita o
desenvolvimento de suas potencialidades tendo em vista o exercício
da cidadania, a inclusão social e o desenvolvimento humano em
condições de igualdade.

Sabe-se que a deficiência mais frequente entre a população
brasileira é a visual. Segundo Censo do IBGE cerca de 35 milhões
de pessoas (18.8%) declaram ter dificuldade de enxergar, mesmo
com óculos ou lentes de contato (2010, Vieira Isabela). Entretanto, é
dever do Estado garantir acesso a todos deficientes entre estas,
deficiência visual, dando-lhes a possibilidade de aprender e a
possuir diversificadas experiências que sejam importantes para
contribuir com o processo de ensino e aprendizagem desses
educandos.

METODOLGIA

Foi realizado um levantamento bibliográfico e uma pesquisa a
campo na escola (CEJA) de Tangará Da Serra- MT, onde foi
observado como são recebendo esses alunos portadores com algum
tipo de deficiência visual que são baixa visão, o que enxerga preto e
branco e o que não enxerga nada e sua metodologia de ensino
conforme o plano pedagógico, onde a instituição atende deficientes
especiais entre cegos, surdos e mudos, síndrome de daw, autista e
esquizofrênicos. Há uma sala para esses alunos chamada
multifuncional, esse local recebe todos esses alunos incluindo os
educandos com deficiência visual, além de também frequentarem a
sala regular. Há o uso de material diferenciado, no caso do aluno
cego usa-se o sistema chamado Braille, aplicado ao seu processo de
ensino aprendizagem.

Educação Especial e as Diretrizes Curriculares

A busca do favorecimento no processo de inclusão, podemos
destacar diversas leis que enfatiza a importância do deficiente
especiais de forma integrada em uma sala regular com o apoio da
família. Assim, a educação é vista como um processo conjunto que
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envolve tanto a família quanto o Estado (CHACON, 2009). Entre
tanto a consciência dos deficientes especiais acerca de seus direitos
conforme LDB, que estabelece de atitudes favoráveis à inclusão ao
buscar contato e interação com a escola para sua aprendizagem
tendo como suporte diretrizes curriculares para que a escola possa
atender essa aluna.
Segundo Carvalho (1997), com este comentário à LDB pelo
congresso nacional em 20 de dezembro de 1996 com fundamento
teórico as normas legais da Lei 9.394/96, garante ao deficiente
especial uma vaga na escola dentro de uma sala regular tendo
recurso para atende-lo, cada educando com suas necessidades.
De acordo com artigo 58 da LDB:

Entende por educação especial, para os efeitos desta Lei, a
modalidade de educação escolar, oferecida
preferencialmente na rede regular de ensina, para
educandos portadores de necessidades especiais.
(LDB,1996)

A lei também garante a esse aluno professores capacitados
para lidar com esses tipos de alunos especiais onde possa auxiliar
fora da sala regular, oferecendo recursos para sua deficiência
ajudando em sua aprendizagem.

De acordo com os artigos 58,59 e 60 da LDB:

Art. 58 Entende-se por educação especial, para os
efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar,
oferecida preferencialmente na rede regular de ensino,
para educandos portadores de necessidades especiais.
§ 1° Haverá, quando necessário, serviços de apoio
especializado, na escola regular, para atender as
peculiaridades da clientela de educação especial.
§ 2° O atendimento educacional será feito em classes,
escolas ou serviços especializados, sempre que, em
função das condições específicas dos alunos, não for
possível a sua integração nas classes comuns de
ensino regular.
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§ 3° A oferta de educação especial, dever
constitucional do Estado, tem início na faixa etária de
zero a seis anos, durante a educação infantil.

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos
educandos com necessidades especiais:
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos
e organização específicos, para atender às suas
necessidades;
II - terminalidade específica para aqueles que não
puderem atingir o nível exigido para a conclusão do
ensino fundamental, em virtude de suas deficiências,
e aceleração para concluir em menor tempo o
programa escolar para os superdotados;
III - professores com especialização adequada em
nível médio ou superior, para atendimento
especializado, bem como professores do ensino
regular capacitados para a integração desses
educandos nas classes comuns;
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua
efetiva integração na vida em sociedade, inclusive
condições adequadas para os que não revelarem
capacidade de inserção no trabalho competitivo,
mediante articulação com os órgãos oficiais afins,
bem como para aqueles que apresentam uma
habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou
psicomotora;
V - acesso igualitário aos benefícios dos programas
sociais suplementares disponíveis Para o respectivo
nível do ensino regular.

Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino
estabelecerão critérios de caracterização das
instituições privadas sem fins lucrativos,
especializadas e com atuação exclusiva em educação
especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo
Poder Público.
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Parágrafo único. O Poder Público adotará, como
alternativa preferencial, a ampliação do atendimento
aos educandos com necessidades especiais na própria
rede pública regular de ensino, independentemente do
apoio as instituições previstas neste artigo.

Os artigos do 58 ao 60 as leis é especifica á e educação
especial, onde que nesses artigos está garantindo ao deficiente
especiais uma educação inclusiva, e disponibilizando ao aluno um
apoio especializado para atender o educando com suas necessidades
especiais. E com professores habilitados do apoio ao aprendizado e
recursos para atender suas necessidades especiais.

O projeto Político Pedagógicos do CEJA e a Educação Especial

De acordo com Maciel (200), o currículo e o plano de ensino
deve estar devidamente kde acordo há realidade dos alunos com
necessidades especiais. Na escola CEJA, o processo de
desenvolvimento de plano de aula ou projeto político pedagógico
para alunos especiais é feito em base na (LDB) Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional 1996, também a Política Nacional de
Educação Especial (PNEE) onde que essas políticas de ensino LDB
e PNEE se encontra RESOLUÇÃO Nº 002/2009-CEE/MT (MEC).
Segundo a PNEE:

[...]a educação especial é uma modalidade de ensino que
passa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o
atendimento educacional especializado, disponibiliza os
recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no
processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do
ensino, (PNEE ,2007).

A educação inclusa visa a inserir aluno com necessidades
especiais na educação básica, onde a escola fica de garantir seus
direitos tanto infraestrutura como em materiais didáticos exigidos
pelos MEC, para atender as necessidades especiais de cada aluno.
Então escola CEJA está se adequando ao ambiente na sala
multifuncional, buscando oferecer estrutura adequada para realidade
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do aluno especial onde possa se sentir incluso não excluso do
ambiente de aprendizagem.

Uma vez na semana são discutidos com os professores da sala
regular e de recursos, nesses momentos são discutidos, os
planejamentos da semana como será executado, essas as atividades
propostas pelas escolas, onde que todos os alunos devem está
incluído nessa atividade pois há vários alunos com algum tipo
deficiência esses devem estar incluindo na atividade realizada pela
escola, essa é uma conquistas legais, podemos verificar alguns
direitos também no Estatuto da criança e do adolescente (ECA), lei
federal nº 8069/90, no art.54.

O CEJA é a única escola em Tangará da serra /MT está
adaptado o sistema de ensino e preparado para receber alunos
especiais conforme exige na constituição Federal de 1988, fica
claramente assegurado o direito dos portadores de necessidades
especiais, no artigo 208, como podemos ver abaixo.

Constituição Federal, Título VIII. Art. 208 III –
atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente na rede
regular de ensino; IV –inciso 1º- O acesso ao ensino
obrigatório e gratuito é direito público e subjetivo.
V – Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade
de cada um;

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escola estadual Centro Educacional de Jovens e Adultos
(CEJA) Antônio Casa Grande trabalha com alunos deficientes de
forma diferente das instituições voltadas para atender deficientes. O
aluno convive dentro da sala de aula regular, quando tem alguma
dificuldade o educando é retirado da sala e vai para uma sala
chamada multifuncional onde busca auxílio para compreender o que
a professora tentou transmitir, tirando suas dúvidas ele retorna para
as aulas junto com a turma regular. Esses alunos não frequentam
outras instituições de apoio a deficientes, como por exemplo, o
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colégio municipal Profª Isoldi Storck especializado a atender
determinadas deficiências.

No CEJA o aluno com deficiência visual encontra todo o
suporte necessário à sua aprendizagem. É nesse contexto que serão
desenvolvidas as atividades de estudos para o trabalho monográfico
e de conclusão de curso, onde serão observadas, registradas e
analisadas as metodologias utilizadas no processo de ensino e
aprendizagem desenvolvidos com os estudantes portadores da
deficiência visual.

Sabe-se que como a inclusão do deficiente auditivo em sala
regular, houve uma necessidade de interprete em sala para auxiliar o
educador e o educando. Em parte das escolas onde não há um
interprete, o estudante juntamente com o material didático, é levado
para uma instituição de apoio, no caso de Tangará da Serra, o
colégio municipal Profª Isoldi Storck voltado exclusivamente para
alunos cegos e surdos. Porém hoje as escolas que tem aluno com
deficiência auditiva já têm um interprete, é obrigatório o município
ou estado contratar essas profissionais, esse educando frequenta a
essa instituição como apoio só para encontrar colegas.

No caso da deficiência tem-se a informação que uma grande
dificuldade é o preconceito da própria família, outro problema é que
se sabe que há casos em que a criança cega só frequenta a escola
regular depois dos 13 anos de idade. Então esse colégio municipal
Profª Isoldi Storck, ensina essas crianças, eles vão à escola regular
escuta o conteúdo na parte da manhã e à tarde frequenta esse colégio
para aprender o que os professores passaram em sala, assim esse
aluno consegue acompanhar a turma. Diferente assim, do CEJA
Antônio Casa Grande, onde o deficiente visual frequenta e convive
na turma regular e recebe os atendimentos necessários à sua
deficiência na sala multifuncional localizada e instalada dentro da
própria Escola. Com este estudo espero contribuir para a pesquisa e
também para amenizar os preconceitos, bem como contribuir com a
gestão escolar e a com a comunidade, no sentido de compreender
como é importante para essa pessoa portadora de deficiência visual a
frequência a uma escola regular, e com isso contribuir com a
inclusão social e a sua formação de cidadãos.
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A PRODUÇÃO PRECARIZADA DO TRABALHO
DOCENTE NO ENSINO BÁSICO DA SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, BRASIL

Uilmer Rodrigues Xavier da Cruz98
Ana Teresinha Elicker99

Mishelle Ninho de Almeida100
_______________________________________________

INTRODUÇÃO

A questão central, fio-condutor deste momento de reflexão,
busca compreender como as relações de poder nas escolas públicas
interferem nas condições de trabalho de professores designados no
Estado de Minas Gerais. Com esse questionamento, este artigo
pretende demonstrar de que modo as relações que ocorrem em
diferentes níveis e em/para diferentes direções, constituem o
cotidiano do professor e da professora do Ensino Básico em escolas
públicas do Estado, que têm suas inserções nesse espaço a partir da
contratação temporária e que, através dessa condição, têm suas
vivências de trabalho perpassadas pela vulnerabilidade e
instabilidade profissional.

Para que se construam argumentos acerca do
questionamento central supracitado, foram criadas três subquestões
que, de maneira relacional, visam corresponder ao objetivo. A
primeira subquestão concentra-se na compreensão de como se dá o
acesso e permanência dos professores designados nas Escolas
Públicas do Estado de Minas Gerias. Por conseguinte, a segunda
subquestão busca compreender como são as relações de poder
instituídas por esses professores. Finalmente, a subquestão três
estabelece uma discussão de como são as suas condições de trabalho
no espaço das escolas. Deste modo, o curso deste texto tratará as

98 E-mail: uilmer@ufmg.br
99 E-mail: anaelicker@hotmail.com
100 E-mail: mial10@live.com
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questões supracitadas de maneira respectiva, segundo a ordem
apresentada, embora não divididas em subtópicos.

Massey (2008) argumenta que o espaço pode ser definido a
partir de três marcadores. O primeiro trata o espaço enquanto
resultante das interrelações. Para a autora, as relações sociais
instituem o espaço, bem como se estabelecem espacialmente. Por
segundo, o espaço é esfera de multiplicidades. Por se estabelecer a
partir das inter-relações e, deste modo, ser um componente de
sujeitos sociais, o espaço é multifacetado, com diferentes
particularidades, especificidades e multiescalar. Ou seja, o espaço é
soma e encontro de trajetórias, é um misto de diferentes sujeitos que
o instituem através de suas relações. O terceiro marcador apontado
pela autora trata o espaço enquanto dinâmico, um processo
inacabado, uma soma de ‘estórias-abertas-até-agora’. A interface
entre os dois marcadores primários constroem o terceiro marcador,
de modo que a interrelações são sempre mutáveis através de suas
multiplicidades, então o espaço trata-se de um devir, com um futuro
sempre aberto.

Essa compreensão acerca do conceito permite a afirmação
de que as escolas da Rede Estadual de Minas Gerais (a que este
artigo se refere enquanto recorte específico à vivência profissional
de professores designados pelo Estado) constituem-se de espaços
instituídos a partir das inter-relações dos sujeitos, cujas trajetórias ali
se encontram e, deste modo, carregarão multiplicidades destes
sujeitos e, se alterarão conforme as inter-relações também se alterem.

Convém afirmar que as contratações de professores
designados para as escolas públicas do Estado de Minas Gerais
ocorrem por meio da Resolução 3995/2018, que “Dispõe sobre
critérios e define procedimentos para inscrição, classificação e
designação de candidatos para o exercício de função pública na
Rede Estadual de Ensino da Secretaria do Estado de Educação de
Minas Gerais (SEE-MG)” (RESOLUÇÃO 3995/2018, Minas
Gerais). Essa resolução prevê, dentre outros pontos, a contratação de
professores pelo período de um ano, conforme a inscrição do
indivíduo no município ou Secretaria Regional de Educação,
escolhidos pelo mesmo.
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A interface entre a resolução supracitada e o argumento
apontado a respeito das escolas públicas do Estado de MG serem
espaços instituídos por diferentes sujeitos (sendo que, neste caso,
preocupamo-nos com as relações profissionais estabelecidas pelos
professores designados), leva a considerar que, nas escolas, as inter-
relações correspondem a uma lógica de poder perpassada pela
posição dos profissionais que nelas se estabelecem, de modo a
centralizar e marginalizar os sujeitos conforme seus papéis.

Ao longo do texto, busca-se destacar quais são os fatores
que posicionam os sujeitos que compõem profissionalmente a
espacialidade escolar e, sobretudo, colocam professores designados
em condições marginais em relação a outros professores, à direção e
ao Estado.

As condições de trabalho desses sujeitos são perpassadas
pelas relações de poder estabelecidas pelos mesmos, na
compreensão de que toda relação social é perpassada pela condição
de uma relação de poder.

Diante desta breve introdução, busca-se, com o presente
artigo elucidar o questionamento central, a partir de um olhar
geográfico, compreendendo o espaço enquanto intrínseco às
relações sociais e, deste modo, as escolas públicas do Estado de
Minas Gerais enquanto espacialidades onde as relações de poder são
perpassadas pelas trajetórias de vida de diversos profissionais,
dentre eles, professores designados conforme a Resolução citada.

Não é um objetivo, no entanto, esgotar as possibilidades de
olhares sobre esses sujeitos e suas condições de trabalho, já que esta
reflexão trata-se de apenas um ponto de vista construído sob o
cruzamento da legislação específica ao fenômeno, da teoria
Geográfica e de disciplinas científicas correlatas, bem como, do
acesso ao relato de professores que compõe essa realidade.

DISCUSSÃO

O objetivo deste texto fora destacado na introdução do
artigo, com base naquilo que foi chamado de questão central e, por
suposto, também através das questões específicas (3). Tendo isso
definido, a compreensão acerca da realidade profissional de
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professores designados da Rede Pública de Ensino do Estado de
Minas Gerais é perpassada por especificidades relacionadas à
legislação estadual, através de leis e resoluções, bem como através
do Plano Nacional de Educação (PNE).

A interface entre essas questões atreladas ao Estado e suas
políticas públicas, com a vivência cotidiana desses professores,
corresponde justamente ao que se busca aqui compreender. Deste
modo, nesta seção, tratar-se-á a respeito da temática segundo as
subquestões apontadas anteriormente, na ordem em que foram
apresentadas, com o intuito de esclarecer de maneira mais clara e
elucidativa as respostas acerca do que se questiona.

A realidade escolar brasileira responde à legislação
representada através do Plano Nacional de Educação (PNE), cuja lei
correspondente é a 13.005/2014i. O PNE, aprovado durante o
governo da presidenta Dilma Rousseff, traça as diretrizes e metas
para a educação básica do país, em que, dentre as 10 diretrizes
descritas, o item de número 9 destaca: “valorização dos (as)
profissionais de educação” (BRASIL, 2014).

A gestão escolar e, por suposto, a maneira como a escola é
vivenciada e planejada, bem como, a maneira como a educação é
aplicada depende, dentre vários fatores, internos e externos à escala
espacial escolar, também de como o professor e a professora
transmitem conhecimento. O questionamento conveniente para este
momento é: O profissional da educação está sendo valorizado tal
como trata a legislação federal?

Do mesmo modo que a legislação define enquanto uma de
suas diretrizes a valorização dos (as) professores (as), seguem os
padrões da autonomia de Estados e Municípios da federação. Isso
significa que, ao passo que legisla e orienta as escalas federativas a
seguirem os objetos da lei, preserva a possibilidade do modo como
cada um dos governos, nas diferentes escalas, porão tais estratégias
em funcionamento, como aponta o art. 8º, destacado a seguir:

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão
elaborar seus correspondentes planos de educação, ou
adequar os planos já aprovados em lei, em consonância
com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE,
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no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei.
(Art. 8º, BRASIL, 2014)

Neste aspecto, o Estado de Minas Gerais, o qual
corresponde à escala da presente análise, com sua legislação
específica, tem o corpo docente do Ensino Básico Público formado a
partir de três categorias, como apontam Amorim et. al (2018). As
três categorias compreendem a professores efetivos, designados e
efetivados. A primeira trata-se de profissionais que garantiram sua
colocação profissional por meio de concurso público, tal como
garante a Constituição da República Federativa do Brasil (1988),
como apontam as autoras.

No entanto, estes profissionais podem ser deslocados de
seus postos por diversos motivos, como licenças remuneradas ou
não, aposentadorias, alteração de cargos e funções. Por essas
ocorrências, as escolas passam a ter um número deficitário em
relação aos (às) professores (as) e, então, através da Lei Estadual
18.185/2009, autoriza a contratação de profissionais temporários, tal
como aponta o inciso 5, art. 2º:

Art. 2º - Consideram-se hipóteses de necessidade
temporária de excepcional interesse público, para fins de
contratação temporária nos termos desta Lei:
(...) V - Número de servidores efetivos insuficiente para a
continuidade dos serviços públicos essenciais, desde que
não haja candidatos aprovados em concurso público aptos
à nomeação, ficando a duração dos contratos limitada ao
provimento dos cargos mediante concurso público
subsequente (Lei 18.185, 2009, Minas Gerais)

Ainda, segundo a referida Lei, em seu art. 4º, o período
máximo de contrato dos profissionais tratados a partir do art. 2º,
inciso 5, tais como os professores da Rede Pública, dos quais se trata
a presente reflexão, é de 2 anos. Apoiados nessa legislação, bem
como da resolução nº. 3.995/2018, citada na introdução deste
trabalho, é que os professores designados da Rede Estadual de
Ensino no Estado de Minas Gerais acessam as espacialidades
escolares, com seus contratos temporários, excetuados de garantias e
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benefícios, quando se compara aos professores efetivos, como
também colocam Amorin et. al (2018).

A terceira categoria apontada pelas autoras, citada
anteriormente, é a de professores efetivados. Como destacam,
segundo a Lei Estadual nº. 100/2007, professores designados
anteriormente e com anos de trabalho, foram efetivados pela ação do
poder legislativo.

Para o momento, o foco deste artigo concentra-se na
segunda categoria de profissionais do ensino acima listada: a de
professores designados. Como se refere a Lei 18.185/2009, a
respeito do tempo máximo de contrato destes profissionais ser de até
2 anos, a partir da resolução 3.395/2018, os contratos seguem o
prazo de 1 ano. A resolução em questão também define a respeito da
classificação destes profissionais a partir de seu edital.

A partir da seção V, Artigo nº. 19, os candidatos inscritos
para professores de Educação Básica serão classificados em listas
diferentes, conforme os municípios optados pelos profissionais no
ato da inscrição. A ordem de classificação então respeitará as
formações destes professores – Licenciatura Plena, Bacharelado
(com especialização na área pedagógica) ou Graduação em curso
(nas disciplinas específicas de atuação, sendo o curso superior uma
licenciatura). A partir de classificados, correspondendo às
exigências presentes no edital, havendo similaridade de condições,
os candidatos serão submetidos a critérios de desempate, sendo,
respectivamente: 1) Maior tempo de serviço comprovado (nos
termos aplicados pelo Estado); 2) Idade maior e, por último; 3)
Ordem de inscrição.

Nestes termos, é válido destacar que os critérios listados
podem colaborar, já no acesso dos professores e professoras
classificados (as), para a marginalização de alguns em detrimento de
outros, dado, principalmente, o fator de ordem de classificação por
tempo de serviço, possibilitando a exclusão daqueles profissionais
que estão em início de carreira ou, que por outra condição, ainda não
acessaram a espacialidade escolar na condição de professores ou
professoras.

Outro ponto a ser exposto trata a respeito do tempo de
contrato, que, embora se defina em 01 ano, segundo referido acima,
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também pontua a possibilidade do desligamento destes profissionais,
mesmo antes do encerramento de seus contratos. A dispensa dos
servidores designados ainda os impede de serem designados
novamente no período de 60 dias, após o
desligamento/encerramento do contrato em que estavam
empregados, conforme aponta o artigo nº 63 da Resolução
3995/2018.

Ainda, a resolução traz os pontos que justificam o
desligamento destes profissionais de seus ofíciosii, no artigo nº. 64.
Dentre estes pontos estão destacados a dispensa dos servidores por
inconsistências com a lei no ato da designação, o não
comparecimento no ato determinado para praticarem o exercício da
profissão, faltas graves comprovadas (como, por exemplo,
imposição de castigo físico ou humilhante para com o corpo de
discentes, atos de pedofilia etc.), dentre outros, justificáveis sob o
aspecto ético.

No entanto, no que tange este artigo, os pontos que aqui
interessam, tratam daqueles que enfraquecem a estabilidade
profissional destes professores e professoras, embora apresentem
suficiência em suas práticas profissionais e correspondam às
necessidades da escola e do ensino público. Deste modo, a mesma
resolução também pontua, ainda no artigo nº. 64, a dispensa destes
profissionais justificada a partir:

(...) I - redução do número de aulas ou de turmas ou de
setores de inspeção escolar;
II – provimento do cargo, movimentação ou
remanejamento de servidor efetivo;
III – retorno do titular;
(...)
V – alteração da carga horária básica de professor efetivo;
VI – alteração da carga horária do professor designado;
VII – requisição das aulas por professor efetivo habilitado
no componente curricular específico, quando assumidas
por designado não habilitado. (Art. 64, Resolução SEE
3995, Minas Gerais, 2018)

Os pontos supracitados colaboram para a compreensão
acerca do que se trata a presente reflexão, no tocante à instabilidade
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profissional e à (des)valorização do (a) professor (a) de Ensino
Básico no Estado de Minas Gerais. Como referido na introdução
dessa discussão, as relações de poder que se estabelecem no espaço
escolar das Escolas Públicas do Estado em questão, em suas
dinâmicas, são perpassadas pela posicionalidade dos sujeitos e seus
papéis, bem como, de questões estruturais, tais como a legislação
que ampara as relações profissionais dos servidores do Estado, como
a Resolução 3995/2018 e a Lei 18.185/2009, tratadas aqui.

Tratam, ainda, das diretrizes que definem a contratação de
professores designados e, ao mesmo tempo, estabelecem a
possibilidade da dispensa, corroborando para a instabilidade
profissional e marginalização desses profissionais, que são pilares
para a desigualdade das relações de poder presentes de modo inter-
escalar com relação ao espaço das escolas.

Como apontado na introdução desta reflexão, a compreensão
assumida para o momento, das relações sociais e, por suposto, de
poder, é assimilada a partir da noção de que estas são perpassadas
pela constituição de um espaço, conforme o argumento defendido
por Massey (2008). Deste modo, o modo desigual como as relações
de poder estabelecidas nas escolas públicas do Estado de Minas
Gerais são instituídas, estão diretamente relacionadas ao espaço
constituído por essas relações, na escala destas mesmas escolas.

Porém, como se tem no argumento da autora, embora os
espaços se constituam intrínsecos às relações e possam ser
recortados através de escalas, estes espaços são inter-escalares, na
medida em que as relações sociais ocorrem por meio de sujeitos que
têm suas trajetórias em diferentes caminhos e que, através destes
espaços, encontram-se. Isso significa que a multiplicidade destes
sujeitos e a característica dinâmica destas relações também se fazem
presentes neste espaço instituído.

O ponto em que aqui se estabelece o foco trata-se do fato de
que o modo como as relações de poder se estabelecem, por se
manifestarem de maneira inter-escalar, carregam significados
atribuídos aos sujeitos, a partir de seus papéis, que, neste caso, são
apoiados nas Leis do Estado. Como apontado no início desta seção,
a partir de Amorim et. al (2018), há três modalidades de servidores
públicos na área da educação do Estado de Minas Gerais.
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Para além destas três modalidades, quando se trata da função
destes sujeitos na escola, é possível que se afirme acerca dos
funcionários do administrativo, tais como os que compõem a direção
das escolas e, ultrapassando os muros destas instituições, que
compõem a Secretaria de Educação na posição de tomadas de
decisão. Isso significa que todos estes sujeitos agirão não apenas por
suas apreensões culturais e trajetórias de vida, como também a partir
de um regimento definido pelo Estado, tais como a Resolução
3995/2018 e a Lei 18.185/2009.

Assim, a posicionalidade dos funcionários públicos ligados à
educação respeitará o modo de funcionamento construído pelo
Governo. Neste aspecto, o diagrama abaixo apresenta, de modo
ilustrado, como se configuram as relações de poder que ocorrem no
âmbito das escolas e a posicionalidade dos professores designados:

Figura 1. Diagrama (pirâmide) representativo de relações de poder entre
Estado, Direção e Professores (as) da Rede Pública Estadual de Ensino do
Estado de Minas Gerais, Brasil.iii

Org.: Uilmer Rodrigues Xavier da Cruz, 2019.

O ilustrado acima expõe, de modo simples, os sujeitos que
compõem a realidade da Rede Pública Estadual de Ensino do Estado
de Minas Gerais, bem como representa de modo hierarquizado a
posição destes sujeitos que, por suposto, assumirão papéis mais ou
menos limitados acerca de suas práticas cotidianas. Como afirmado
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anteriormente ao diagrama, as relações de poder são perpassadas
pela legislação vigente. Destaca-se a vulnerabilidade daqueles que
estão na base da pirâmide acima ou, em outras palavras, à margem
espacial nas escolas públicas estaduais.

Foucault (1995) argumenta que as relações de poder
ocorrem através do que compreende enquanto ações de sujeitos com
outros sujeitos, com práticas de opressão e resistência. Para o autor,
para que exista poder, é necessário que sejam estabelecidas relações
de tensão ou aliança entre sujeitos. Deste modo, dois ou mais
sujeitos que compõem as relações sociais exercerão seus papéis
através de ações que partem de diferentes posições para diferentes
sentidos. Isso significa que os professores designados, embora se
estabeleçam à margem em referência a outros sujeitos, também
exercerão seus papéis, porém com um arranjo de possibilidades
reduzido em relação aos professores efetivos e efetivados, à direção
e ao Estado.

O mesmo autor, em outra obra, Foucault (1999), argumenta
que as relações de poder e a posicionalidade dos sujeitos nestas
relações que, aqui destacamos como intrínsecas a espacialidades, tal
como o espaço das escolas públicas do Estado de Minas Gerais, está
relacionada à presença de discursos que, de maneira histórica e
validada constantemente, interferem no funcionamento dos
fenômenos, tal como se pode perceber no seguinte trecho:

Em suma, pode-se supor que há, muito regularmente, nas
sociedades, uma espécie de desnivelamento entre os
discursos: os discursos que “se dizem” no correr dos dias e
das trocas, e que passam com o ato mesmo que os
pronunciou; e os discursos que, indefinidamente, para
além de sua formulação, são ditos, permanecem ditos e
estão ainda por dizer. Nós os conhecemos em nosso
sistema de cultura: são os textos religiosos ou jurídicos (...).
(FOUCAULT, 1999, P. 22)

O modo como as relações de poder entre os professores
designados se estabelecem, estão configuradas a validar a posição
dos outros sujeitos que compõem o espaço escolar público do
Estado, marginalizando estes mesmos professores. Tal condição é
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justificada a partir da instabilidade profissional institucionalizada
por e a partir da legislação tocante a essa realidade, como
demonstrado anteriormente e agora elucidado a partir da reflexão de
Foucault (1999), utilizada enquanto instrumento pelos outros
sujeitos (Estado, Direção da Escola e Professores Efetivos e
Efetivados).

Para além destas relações de poder que ocorrem de maneira
direta entre os professores designados e as outras duas categorias de
professores, bem como com a direção, o Estado compõe um
importante papel de poder de controle, a respeito das condições de
trabalho destes profissionais, quando da ‘superdesignação’ de
professores enquanto uma estratégia de preenchimento de lacunas
no ensino básico público.

Do mesmo modo que os professores designados se
estabelecem profissionalmente de maneira instável, em decorrência
do curto período de contratação e ainda da possibilidade de
desligamento, justificada pela centralidade dos professores efetivos
e efetivados e da decisão da direção sobre a manutenção de seus
trabalhos, também têm suas trajetórias profissionais transpassadas
pela ausência de concursos públicosiv que garantam estabilidade
profissional e maior valorização (existência de garantias, melhor
distribuição de carga horária, dentre outros fatores). Neste sentido,
Amorim et. al (2018) apontam:

O quadro de “superdesignação” revelado, surpreendente
tamanha as suas proporções, configura problema grave na
gestão em Minas Gerais, o que impõe, tendo em vista a
promoção da educação pública, gratuita e de qualidade, um
redirecionamento da ação do Estado. (AMORIM et. al,
2018, P. 19)

A ausência de garantias e de estabilidade profissional
(contratual), o modo de classificação e ordem de chamada para o
exercício profissional, a possibilidade de dispensa antes do término
do contrato (ligada aos fatores já apontados anteriormente, como o
retorno de um docente efetivo ou efetivado de licença ou
afastamento, a adaptação de carga horária ou a realocação de cargos
de funcionários concursados, entre outros), são fatores que
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colaboram para que as condições de trabalho dos profissionais
designados sejam pouco promissoras – senão precárias.

Uma das fontes na qual este artigo se baseia concentra-se no
relato de um professor designado do ensino básico de uma escola
pública de Minas Gerais que, por questões de ética, não terá seu
nome verdadeiro revelado, porém será chamado de Professor Xavier.
A partir de seu relato, Professor Xavier, afirma que as relações que
ocorrem de maneira assimétrica no espaço das escolas, em
diferentes direções e que emanam dos diferentes sujeitos que
compõem este espaço, consolidam as condições precárias em que os
professores designados se encontram.

Um ponto importante destacado a partir de seu relato trata
da descentralização de reuniões do espaço escolar para aplicativos
de mensagens para smartphones, aumentando de maneira indireta a
carga horária destes profissionais e estendendo o trabalho para
outros espaços, tais como a residência que, em tese, não deveriam
ser tratados como espacialidades ligados ao trabalho. O relato
abaixo, cuja linguagem apresentada pelo professor em questão foi
preservada de maneira fidedigna, trata dessa questão de maneira
mais detalhada:

(...) Todas as funções administrativas da escola já foram
transferidas para o whatsapp, sendo assim, os professores,
no geral, são compelidos a responderem e estarem
disponíveis 24 horas para a secretaria e também para
resolverem assuntos pedagógicos. Principalmente, no fim
do bimestre, período em que o grupo fica recebendo várias
mensagens para consertar notas etc. (Professor Xavier,
relato pessoal fornecido pelo sujeito em julho de 2019)

O exposto colabora para a afirmação de que os professores
designados têm seus cotidianos diários perpassados pela pressão
atrelada às suas relações de poder, suprimindo-os em uma condição
instável profissional que, para além dos espaços que envolvem a
prática de seus trabalhos, também interfere na trajetória de vida
destes sujeitos, influenciando em suas condições de saúde.

Silva et. al (2018) afirmam que professores da rede pública
de ensino no Brasil configuram-se enquanto um público vulnerável a



Retextualização: educação, literatura e linguagens / 4º edição. ISBN: 978-85-60212-27-9

363

desenvolver transtornos psicopatológicos, tais como burnoutv e
depressão. Para tanto, utilizaram enquanto recorte 25 escolas
públicas municipais no interior do Estado de São Paulo, onde 100
professoras foram acessadas e questionadas a partir de um
questionário geral.

Nisto, identificaram que o ambiente de trabalho, as
condições de exposição destas profissionais à condições precárias, a
responsabilidades para além do suportável, das relações
desenvolvidas dentro do espaço escolar, são fatores que colaboram
para o desenvolvimento de quadros de insalubridade. No entanto,
também identificaram que alterando estes quadros de maneira
positiva, imediatamente a propensão a essas psicopatologias diminui.

Essas afirmações podem ser relacionadas à realidade de
Minas Gerais, quando do quadro apresentado por Amorim et. al
(2018) acima destacado e com o que vem sendo exposto neste artigo.
A realidade de precarização de trabalho, tanto relacionada aos outros
sujeitos (como os professores efetivos e efetivados), como
perpassada pela estrutura do Estado e a ausência de estabilidade
profissional, é um problema relacionado à ausência de políticas
públicas que levem em consideração a valorização da categoria, de
modo a marginalizar estes professores ainda além dos já
marginalizados outros professores em relação a outras categorias
profissionais.

Ainda é válido destacar que, como já argumentado
anteriormente, a estrutura material do espaço escolar,
intrinsecamente ligado às práticas laborais cotidianas, como o
preenchimento de diários de classe, também é perpassado pela
precarização. Se as relações de poder e a legitimação do Estado que
justificam a marginalização destes professores e fortalecem a
condição precária de trabalho dos mesmos se fazem presentes e já
foram relatadas, mesmo que pontualmente, nesta reflexão, um ponto
fundamental de necessária abordagem se apoia neste trecho, também
relatado por Professor Xavier:

(...) Falta treinamento no sistema de gestão escolar (DED),
pois não tem condições de existir a quantidade de relatos
referentes a preenchimento do sistema, todos os
treinamentos são via whatsapp; o meio de comunicação
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escolar oficial são as mídias sociais. Além do mais, o
sistema possui vários erros e nota-se que este foi
implementado sem o devido treinamento pela
PRODENGE, ficando a cargo das secretarias fazê-lo.
Como se não bastasse, o sistema, este com certeza não
deve ter sido homologado, pela sequência e relato de erros
de vários professores. Caso os erros aconteçam, o sistema
perde sua validade, pois os professores, para se livrar e
resolver o problema, dão a senha e login para que as
secretarias resolvam, ou seja, não há critério algum.
Simplesmente, a única vontade de se livrar e resolver o
problema, afinal, estão de férias, ou no fim de semana.
(Professor Xavier, relato pessoal fornecido pelo sujeito em
julho de 2019)

Embora o trecho destacado trate de uma questão pontual, é
um fato que o relato se refere a uma questão estrutural, relacionada
ao modo como o Estado se relaciona com estes profissionais e, por
sua vez, tal relação se materializa na ausência de boas condições de
trabalho para esses sujeitos.

Há, ainda, importantes problemas a serem considerados na
esfera da sociedade e, por suposto, no Estado de Minas Gerais, tais
como a soma de fatores, apoiados nas relações de poder apontadas
ao longo do texto e na legislação que, de certo modo, é intrínseca a
tais relações enquanto um instrumento de legitimação de discurso e
de posicionalidade dos diferentes componentes destas relações.

Além disso, a materialidade presente na realidade escolar
também que corrobora para a marginalização destes sujeitos e a
precarização intensa de sua categoria profissional, a desvalorização
e a invisibilidade da importância de seus papéis junto da sociedade
são outros problemas a serem considerados.

Ainda no início deste trabalho, foi destacada a Lei
13.005/2014, Plano Nacional de Educação, com suas diretrizes e
metas. O modo como o Estado interfere de modo negativo na
realidade das Escolas Públicas de Minas Gerais caminha, justamente,
na contramão do PNE. A valorização dos (as) profissionais da
educação, destacado no escopo desta lei, fica claramente colocada
enquanto uma ‘não prioridade’ dentro das políticas públicas do
Estado em questão. A relação direta destes profissionais com a
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escola e, por suposto, a vulnerabilidade constante na vida dos
professores designados em termos de estabilidade profissional, é
fruto do sucateamento do Ensino Público Básico nesta escala.

Pode ser considerada, para o momento, a noção de que, no
Sistema Capitalista de Produção, segundo Harvey (2011), a
precarização de trabalho consta enquanto uma estratégia da pequena
porcentagem de ‘capitalistas’ que ocupam o centro das relações de
poder, para o controle populacional e a geração de mais-valia.

O Estado, correspondendo à lógica capitalista, constitui-se,
então, de um instrumento de validação desta lógica e de sua
manutenção, tal como ocorre na ausência de concursos públicos
constantes, na ‘superdesignação’ de professores e, na instabilidade
profissional que, de certo modo, produz medo e insegurança nestes
sujeitos, fazendo-os se manterem nesta realidade precária e desigual.
Assim, as escolas tornam-se espaço de desigualdade e palco de
desvalorização profissional, de modo a corresponder às dinâmicas
do Capitalismo, tal como ocorre no Estado de Minas Gerais em ação
validada por discursos da lei/jurídicos (FOUCAULT, 1999) e que
colocam professores designados sob condições precárias de trabalho
e, por sua vez, de desenvolvimento de suas atividades, afetando
diretamente a qualidade de ensino.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O questionamento central, apresentado na introdução deste
trabalho, objetivou discutir, de maneira crítica e reflexiva, a questão
das condições de trabalho vivenciadas pelos chamados ‘professores
designados’ da rede de ensino público do Estado de Minas Gerais,
segundo suas contratações perpassadas pela Lei Estadual
18.185/2009, que garante a contratação de profissionais temporários
no serviço público, mediante a necessidade de preenchimento de
cargos vagos, e a Resolução 3395/2018, que trata a respeito
exclusivamente da contratação de profissionais de educação na rede
pública de ensino básico do Estado.

Para além, buscou-se destacar a influência destes textos
jurídicos nas relações de poder que ocorrem de maneira inter-escalar
no espaço escolar público, além do quadro de ‘superdesignação’,



Retextualização: educação, literatura e linguagens / 4º edição. ISBN: 978-85-60212-27-9

366

denunciado por Amorim et. al (2018), bem como, as condições
precárias que influenciam no cotidiano de trabalho destes
profissionais, inclusive na instabilidade de permanência no ofício de
professores.

Primeiramente, o texto buscou evidenciar os termos das
acima referidas Lei e Resolução que, de certo modo, relacionam-se à
Lei Federal 13.005/2014, que dispõe sobre o Plano Nacional da
Educação. Em outros termos, o modo como os professores aos quais
a presente reflexão se refere acessam a espacialidade das escolas
públicas de Minas Gerais enquanto profissionais visa garantir o
funcionamento de um serviço público essencial, como a Educação.

No entanto, como já trata um dos pontos do PNE, a respeito
da valorização do profissional da educação, a política de designação
do Estado acaba por pormenorizar a importância destes professores,
quando da ausência de direitos e garantias trabalhistas em relação
aos professores efetivos e os efetivados e, para além, com a
fragilidade contratual de duração de apenas 01 ano, destinando estes
professores a se inscreverem a cada ano novamente para o mesmo
processo seletivo, além da possibilidade de dispensa antecipada ao
término do contrato, previstas nos textos da Resolução.

Por segundo, o artigo apresentou uma relação direta do
discurso legitimado a partir dos textos da resolução e da lei estadual,
enquanto um instrumento de centralidade nas relações de poder para
os professores efetivos e efetivados, a direção e o Estado, de modo a
marginalizar os professores designados no espaço escolar,
tencionando os cotidianos de trabalho e colocando estes sujeitos
enquanto ainda mais vulneráveis a condições precárias no exercício
de suas profissões.

Destacou-se que as relações de poder podem se basear em
discursos constantemente construídos e reafirmados, incluindo o
discurso jurídico, tal qual tratam-se as leis e resolução e como tal
condição constrói um espaço desigual para a vivência dos
professores designados no Estado de Minas Gerais.

Finalmente, refletiu-se de que modo as relações de poder e a
legislação interferem nas condições de trabalho desses professores.
É mister afirmar que o Estado precariza o cotidiano profissional
destes sujeitos e, de certo modo, também influencia na má qualidade
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educacional, não correspondendo às metas e diretrizes do PNE
(2014), além de interferir na qualidade de vida destes profissionais,
como se pode constatar a partir dos argumentos de Silva et. al
(2018), a respeito da saúde mental de professores e a relação desta
saúde com seus ambientes de trabalho.

Seria leviano trazer a afirmação de que este se trata de um
trabalho conclusivo a respeito das condições em que se encontra a
realidade da educação básica pública do Estado de Minas Gerais e,
por suposto, da qualidade de vida dos professores designados que
desempenham importante papel nas escolas. Porém, buscou-se com
essa breve reflexão, produzir uma discussão que evidenciasse como
políticas públicas paliativas, tal como a Lei Estadual 18.185/2009,
que sustenta a Resolução 3.395/2018, em MG, interferem no espaço
escolar público de modo negativo, quando não aplicadas de maneira
responsável, além de transpassarem o cotidiano de profissionais de
modo bastante agressivo e produtor de instabilidade em diversos
aspectos.

i A Lei Federal 13.005/2014 pode ser consultada online. �isponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm.
Acessado em: 15 de agosto de 2019.
ii Os pontos referentes ao artigo nº. 64 da Resolução 3995/2018 podem ser
consultados online. �isponível em: https://designacao-see-mg.com.br/wp-
content/uploads/2018/10/RESOLUÇÃO-SEE-N-3995-�E-24-�E-OUTUBRO-�E-
2018.pdf. Acessado em: 15 de agosto de 2019.
iii Embora a representação das relações de poder que ocorrem entre os sujeitos
que compõem a realidade do ensino básico nas escolas p�blicas do Estado de
�inas Gerais tenha sido exposta em formato piramidal, é válido destacar que
estas se constituem de modo fluido e, por vezes, se alteram conforme a
(re)configuração espacial. No entanto, optou-se por trabalhar com este formato
para que a compreensão seja facilmente elucidativa ao observar a ilustração.
iv O �ltimo concurso p�blico foi realizado no mês de abril de 2018, tal como aponta
o Edital SEE nº 07/2017, com previsão de chamada dos aprovados no prazo de 2
anos, prorrogável por mais 2 anos. Portanto, ainda há previsão para chamada
destes profissionais. �isponível em:
http://www.fumarc.com.br/concursos/detalhe/concurso-publico-especialista-em-
educacao-basica-e-professor-de-educacao-/113. Acessado em: 21 de agosto de
2019.
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vv Segundo os autores: “O burnout é uma combinação de esgotamento crônico e
atitudes negativas em relação ao trabalho, com efeitos danosos para a sa�de e a
produtividade, podendo favorecer perdas diárias, exaustão e autodestruição, além
da probabilidade de enfraquecer o acesso a recursos usuais na atividade exercida,
no engajamento e na utilização das habilidades do trabalhador (Bakkera e Costa,
2014).� (SILVA, 2018, P. 04)
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http://lattes.cnpq.br/3329653335819132
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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.

CV: http://lattes.cnpq.br/9818061762655680

MÁRCIA DIAS DOS SANTOS

Pesquisadora na área de Literatura brasileira, Literatura indígena
contemporânea, Literatura infanto-juvenil, Letramento Literário,
Língua, Memória, Fronteiras e Interculturalidades na amazônia. É
Graduada em Letras, Especialista em Linguagem e Educação e
Mestre em Ciênciada Linguagem, pela Universidade Federal de
Rondônia - Campus de Guajará-Mirim. Atuou como professora de
Língua Portuguesa e Literatura na rede pública de 6º ano ao 3º ano
do ensino médio, durante 12 anos. Também atuou como tutora de
Língua Portuguesa e Literatura pela Universidade Aberta do Brasil
(UAB)/UNIR. É Professora de Ensino Superior da Universidade
Federal de Rondônia, lotada no Departamento Acadêmico de
Ciências da Linguagem (DACL) - Campus de Guajará-mirim.
Ministra aulas na área de Língua Portuguesa, Literatura e Culturas
Indígenas. Coordena o Projeto de Extensão "Letramento Literário
na Escola: Vozes Femininas na Literatura", o Projeto de Extensão
"Leitura e produção de textos: saberes e práticas pedagógicas na
educação escolar indígena. Atua como vice-coordenadora no
Projeto de Extensão intitulado " Colóquios De Língua Portuguesa e
Literatura", vinculados ao Departamento Acadêmico de Ciências da
Linguagem (DACL). É membro da Academia Guajaramirense de
Letras (AGL)

CV: http://lattes.cnpq.br/2106406700714396

http://lattes.cnpq.br/9818061762655680
http://lattes.cnpq.br/2106406700714396


Retextualização: educação, literatura e linguagens / 4º edição. ISBN: 978-85-60212-27-9

383

MÁRCIA JULIANA DA SILVA

Especialista em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e
Estrangeira pela FACINTER/UNINTER. Professora na Escola
Estadual Antonio Gröhs.

CV: http://lattes.cnpq.br/0936042007008524

MARIA ELIZABETE NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Doutora em Estudos Literários pela Universidade do Estado de
Mato Grosso/UNEMAT, tese intitulada: Dunga Rodrigues: uma
jornalista no território da ficção (2019). Mestre em educação pela
Universidade Federal de Mato Grosso/UFMT com a pesquisa que
originou o livro: Educação Ambiental e Manoel de Barros: diálogos
poéticos, Editora Paulinas/SP-2012. Especialista em Língua
Portuguesa e suas respectivas Literaturas pela Universidade do
Estado de Mato Grosso/UNEMAT-Campus de Tangará da Serra
(2001). Graduada em Letras/UNEMAT-Cáceres (1998). Professora
da Rede Pública de Ensino de Mato Grosso desde 2002. No
momento, atuando como professora formadora da área da
linguagem no Centro de Formação e Atualização dos Profissionais
da Educação Básica/CEFAPRO-Cáceres-MT.

CV: http://lattes.cnpq.br/4585210198661387

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

http://lattes.cnpq.br/0936042007008524
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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.

CV: http://lattes.cnpq.br/1557483962344205

MARIA JOSINETE BATISTA

Licenciada em Letras e especialista em Gestão comunitária de
ações sociais na escola e na comunidade e Docência do Ensino
Superior.

MARLI TEREZINHA WALKER

Graduada em Letras pela Universidade do Estado de Mato Grosso
(2000), mestrado em Estudos de Linguagem pela Universidade
Federal de Mato Grosso (2008) e doutorado em Literatura pela
Universidade de Brasília (2013). Atualmente é professora
pesquisadora - Programa de Pós-graduação em Letras da
Universidade do Estado de Mato Grosso e professora do Instituto
Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. Tem
experiência na área de Letras, com ênfase em Letras, atuando
principalmente nos seguintes temas: literatura, identidades, a
escrita da mulher na literatura mato-grossense e educação
profissional. Membro do Grupo de Pesquisa em Estudos
Comparativos de Literatura: Tendências Identitárias, Diálogos
Regionais e Vias Discursivas e do Grupo de Estudos em Ensino de
Línguas e Literatura (GEELLI). Linha de Pesquisa e publicações
nas áreas de literatura produzida por mulheres em Mato Grosso,

http://lattes.cnpq.br/1557483962344205
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Literatura e Gênero com ênfase na autoria feminina. Publicou os
livros de poesia: Pó de serra (2006/2017), Águas de encantação
(2009), Apesar do amor (2016); Inferno e paraíso na poética de
Adriane Rocha (2009), dissertação de mestrado. Em coautoria com
outros autores, Vozes femininas (2008); Cultura e identidades:
discursos (2007); Nossas vozes, nosso chão: antologia poética
comentada (volumes I e II); Tópicos de leitura: literatura e contexto
(2011). Possui artigos publicados em revistas eletrônicas e anais de
eventos nacionais e internacionais. É membro da Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística
(ANPOLL), credenciada ao GT - A Mulher na Literatura.

CV: http://lattes.cnpq.br/6913825857382034

MAXSUEL PEREIRA BARBOSA

Mestrando em Letras e Linguística, área de concentração: Estudos
Literários pela Universidade Federal de Goiás - UFG. Especialista
em Educação Infantil e Alfabetização pela Associação
Varzeagrandense de Ensino e Cultura das Faculdades Integradas
de Várzea Grande - FIVE (2014). Graduado em Letras -
Licenciatura Plena em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua
Portuguesa da Universidade Federal de Mato Grosso (2012),
Campus Universitário do Araguaia. Professor efetivo da rede
estadual de Mato Grosso, lotado na Escola Estadual Antônio Gröhs
no município de Água Boa. Tem experiência na área de Letras, na
Educação Básica e no Ensino Superior com ênfase no ensino de
prática de leitura e produção textual. Tem-se dedicado aos
seguintes temas: Teoria da Literatura, Literatura Comparada,
Literatura Africana, crítica, teoria e história literária. Desenvolve
pesquisas no campo da literatura, abordando o gênero romance e a
sua relação com a história e a formação social, em especial na
configuração do painel literário africano. Para tanto, tem
desenvolvido atividades cujo corpus teórico predominante é o
romance histórico, visto sob perspectiva da crítica marxista
dialética e da crítica pós-colonial.

CV: http://lattes.cnpq.br/4370259247570126

http://lattes.cnpq.br/6913825857382034
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MICHELE SALETE REIS

Graduada em História pela Universidade do Oeste de Santa
Catarina (2007). Pós Graduação em Ensino de Geo-História (2008)
e Mestranda no Mestrado Profissional em Ensino de História
(Profhistória) pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).
Sou professora da educação básica desde 2004, com atuação no
Ensino Fundamental e no Ensino, e do Ensino Superior no Centro
Universitário Unicathedral desde 2017.

CV: http://lattes.cnpq.br/9641929222271446

MISHELLE NINHO DE ALMEIDA

Mestra em Educação - Processos Formativos e Desigualdades
Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ),
(2019). Possui graduação em Pedagogia pela Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (2012). Pós-graduação lato sensu em
Gestão Escolar - Educação Básica pela Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (UERJ), (2014), Pós-graduação lato sensu em
Relações Raciais e Educação pela Universidade Federal
Fluminense (UFF), (2016) e Pós-graduação lato sensu em
Educação Tecnológica pelo CEFET (2018). Tem experiência na
área de Educação, atuando principalmente nos seguintes temas:
Relações Étnico-Raciais e Educação, Religião e laicidade,
Cotidiano Escolar e Educação Antirracista. Atualmente, bolsista
CAPES como professora tutora presencial do consórcio CEDERJ.

CV: http://lattes.cnpq.br/6820432103543401

MONISE ADRIANA BUZO VELHO

Mestranda em Estudos Literários pela Universidade Federal de
Rondônia, possui graduação em Letras pela Faculdade de
Educação de Porto Velho(2002), especialização em Supervisão

http://lattes.cnpq.br/9641929222271446
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Escolar pela Universidade Cândido Mendes(2007), especialização
em Educação Especial com Ênfase em Deficiência Mental pela
Faculdade Interamericana de Porto Velho.

CV: http://lattes.cnpq.br/1251838991268166

NEIRE ABREU MOTA PORFIRO

Mestra em Educação pela Universidade Federal de Rondônia. Pós-
graduada em Metodologia do Ensino Superior (UNINTES-2004).
Pós graduada em Coordenação Pedagógica pela Universidade
Federal de Rondônia (UNIR- 2012). Graduada em Pedagogia com
Habilitação em Administração Escolar (UNIPEC-2003), Atua na
Educação Básica e no Educação Superior nos Cursos de
Administração, Ciências Contábeis, Ciências Biológicas, Direito,
Engenharia Civil, Engenharia Florestal, Enfermagem Florestal e
Pedagogia. Atuou como orientadora de Estudo pelo Ministério da
Educação no Pacto pela Alfabetização na Idade Certa. Servidora
publica da Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho -
Rondônia. Presidente da Comissão Própria de Avaliação da
Faculdade de Rondônia - FARO. Membro do Grupo de Pesquisa
Políticas Públicas e Gestão Territorial da Universidade Federal de
Rondônia. Articuladora dos Anos Iniciais da Base Nacional Comum
Curricular no Estado de Rondônia. Professora Voluntária da
Universidade Federal de Rondônia.

CV: http://lattes.cnpq.br/2174979432762207

NELSON ANTUNES DE MOURA

Licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de
Mato Grosso (1996), mestrado em Biologia (Ecologia e Recursos
Naturais) pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (2000)
e doutorado em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade
Federal de São Carlos (2010). Atualmente é professor efetivo, com
dedicação exclusiva, da Universidade do Estado de Mato Grosso.

http://lattes.cnpq.br/1251838991268166
http://lattes.cnpq.br/2174979432762207


Retextualização: educação, literatura e linguagens / 4º edição. ISBN: 978-85-60212-27-9

388

Tem experiência na área de Botânica e Ecologia, com ênfase em
Estudos sobre Morfologia e Ecologia Vegetal e Comportamento de
peixes, atuando principalmente nos seguintes temas: Migração,
Alimentação e Reprodução de peixes. Atualmente edsenvolve
projeto de pesquisa sobre Diversidade de peixes na bacia do Alto
Guaporé e projeto de extensão sobre Ilustração científica.

CV: http://lattes.cnpq.br/1153409100467009

PAULO RICARDO MOURA DA SILVA

Possui Graduação em Licenciatura em Letras, com habilitação em
Português/Espanhol e suas Literaturas, Mestrado em Letras, na
área de Teoria da Literatura, ambos pela Universidade Estadual
Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), campus São José do
Rio Preto, e está cursando Doutorado em Letras, na área de Teoria
da Literatura, pela mesma instituição universitária. Atualmente, é
professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Minas Gerais (IFMG), campus Ouro Preto.

CV: http://lattes.cnpq.br/3333546931886017

POLIANA RODRIGUES NUNES

Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de
Montes Claros UNIMONTES (2005).É mestre pelo Programa de
mestrado profissional em Ensino de Ciências e Matemática, com
ênfase em Biologia, pela Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais (2013).Pós-graduação em botânica(2010)-interrompida.
Professor há 13 anos da Secretaria Estadual de Educação de Minas
Gerais do quadro efetivo e já atuei como professor de
biodiversidade e princípios de Limnologia do curso de gestão
ambiental da Faculdade Promove.Experiência como docente nas
disciplinas de ciências, biologia, educação ambiental, educação
sexual, química, parasitologia . imunologia e genética. Atuando
principalmente nas seguintes linhas de pesquisa: Educação

http://lattes.cnpq.br/1153409100467009
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ambiental e saúde, contaminação das águas, novas metodologias
que atuam no processo ensino/aprendizagem dos discentes, de
objetos de aprendizagem digitais e não digitais e cianobactérias e
seus impactos no meio ambiente e na saúde humana. Sou
coordenadora do projeto Mobilização social do enfretamento da
Tríplice epidemia Dengue, Zika e Chicungunya promovido pela
Fiocruz-MG nas escolas estaduais.

CV: http://lattes.cnpq.br/5693708148535888

RENATTO MACEDO BONIN

Mestrando em Estudos Literário pela Universidade do Estado de
Mato Grosso (PPGEL/Unemat) e graduado em Letras -
Português/Inglês e suas respectivas literaturas também pela
Unemat. É professor da Secretaria de Educação do estado de Mato
Grosso (Seduc/MT). Possui experiência na área de Letras, com
ênfase no Ensino de Língua Estrangeira Moderna (Inglês) e Teoria
Literária, atuando e tendo interesse, principalmente, nos seguintes
temas: Literatura Brasileira, Literatura Contemporânea em Língua
Portuguesa, Memória e Linguística Aplicada ao Ensino da Língua
Inglesa.

CV: http://lattes.cnpq.br/8968316565006335

SORAIA STREG

Possui graduação em Letras pela UNEMAT. Mestranda do
PPG/Letras em Literatura também pela UNEMAT.

CV: http://lattes.cnpq.br/0673579353188678

SORHAYA CHEDIAK

Doutoranda pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-
PUC. Mestra em Letras pela Universidade Federal de Rondônia -

http://lattes.cnpq.br/5693708148535888
http://lattes.cnpq.br/0673579353188678
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UNIR (2014), Especialização em Linguística Aplicada à Produção
de texto - UNIRON (2006), Graduação em Letras/Português e suas
respectivas Literaturas (UNIR - 2003) e curso técnico integrado ao
médio em Magistério. Tem experiência na área de Letras, com
ênfase em Língua Portuguesa e suas respectivas Literaturas. É
pesquisadora do Grupo de Pesquisa GEAL - Grupo de Estudos
Integrados sobre a Linguagem, Educação e Cultura e participa
também do grupo de pesquisa NEHLI - Núcelo de Estudos
Históricos e Literários (IFRO). Possui experiência em docência em
todos os níveis da educação básica e em Formação Docente.
Atualmente atua como formadora no Núcleo de Formação de
professores (SEDUC-RO), como Consultora/formadora educacional
na área de formação de professores e revisora de textos/materiais
didáticos.

CV: http://lattes.cnpq.br/9099439257724211

TAMARA VASCONCELLOS DE AZEVEDO KASPER

Pós-graduada em Coordenação Pedagógica, Licenciada em
Pedagogia.

TATIANE KARINE MATOS DA SILVA

Graduada em História pela Universidade Estadual do Oeste do
Paraná (2013), Campus de Marechal Cândido Rondon. Pós
graduada em História - Nível mestrado- pelo Programa de Pós
Graduação em História da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná (2016), Campus de Marechal Cândido Rondon. Doutoranda
em História no Programa de Pós- graduação em História - Área de
Concentração: História, poder e práticas sociais, Linha de pesquisa:
Trabalho e movimentos sociais, pela Universidade Estadual do
Oeste do Paraná.Tem experiência na área de História, com ênfase
em História Social, destacando o estudo sobre tensões e relações

http://lattes.cnpq.br/9099439257724211
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desiguais firmadas no acesso a terra em Santa Helena-PR,
destacando as práticas de trabalhadores neste processo.

CV: http://lattes.cnpq.br/7644576116127766

THAÍS THAIANARA OLIVEIRA DA COSTA

Mestranda em Educação Escolar-PPEEGProf/UNIR, Licenciada
em Artes e em Pedagogia, cursa especialização em Metodologia do
ensino de Arte.. Especialista em Metodologia do Ensino Superior e
Educação a distância, com experiência de atuação em docência em
Artes para ensino fundamental 6º ao 9º Ano ensino fundamental e 1º
2º e 3º ano ensino médio regular e EJA. Professora da Educação
Básica-SEDUC/RO, atualmente ministrante de Arte no projeto
Ensino Médio com Mediação tecnológica e redatora de Arte da
Base Nacional Comum Curricular e atriz de teatro desde 2011 com
experiência em oficinas de iniciação teatral, expressão corporal e
de voz para iniciantes no fazer teatral.

CV: http://lattes.cnpq.br/7142616917008882

THAITYS CRISTIANE FREITAS MARTINS

Graduada em Pedagogia pela Faculdade Teologia e Ciências
(FATEC),São Paulo 2019 Graduada em Ciências Biológicas pela
Universidade do Estado de Mato Grosso Tangará da serra
(UNEMAT).

CV: http://lattes.cnpq.br/9543838669129625

UILMER RODRIGUES XAVIER DA CRUZ

Licenciado em geografia pela Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais (2008), mestre em geografia pela Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (2019). Fui diretor de tecnologia da
informação e geoprocessamento por 10 anos, na PANGEA - Centro

http://lattes.cnpq.br/7644576116127766
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de estudos socioambientais, desenvolvendo tecnologia disruptiva na
área ambiental a saber: CATAsig, Placar da Reciclagem, Sistema
de Gestão de Projetos, Sistema de Rastreamento de veículos,
Lixeira inteligente, Sistemas de crédito de carbono, desenvolvendo
programas de formação e elaboração de projetos, incluindo
gerenciamento de resíduos sólidos e sistemas de gestão ambiental
em grandes eventos, como: Inclusão dos Catadores nos Jogos Copa
do Mundo (2014), Inclusão dos Catadores nas Olimpíadas e
Paraolimpíadas Rio (2016), Carnaval de Salvador (2008 a 2017),
Rock in Rio (2016), Carnaval do Rio de Janeiro (2019), além de ter
trabalhado na construção, formação e consolidação da REDE
CATAbahia (2008), Fechamento do Lixão de Jardim Gramacho, na
Construção do Pólo Reciclador em Jardim Gramacho (2013) e no
Projeto Catadores e Catadoras em Redes Solidárias (2014).
Atualmente é professor de geografia na Secretaria de Estado de
Educação de Minas Gerais (SEEMG).

CV: http://lattes.cnpq.br/4334866544841521
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JOSÉ FLÁVIO DA PAZ

Doutorando em Estudos Literários-UNEMAT; Mestre em Letras-
UNIMAR; Mestre em Estudos Literários-UNIR. Bacharel em Letras:
Libras-UFSC; Habilitado para o Ensino de Língua Portuguesa-
UNIFAP; Licenciando em Letras: Português-Inglês e em
Pedagogia-BrazCubas; Especialista em: Arte, Educação e
Tecnologias Contemporâneas-UnB; Psicopedagogia Institucional-
UNICID; Educação Inclusiva-UNICID; Educação Ambiental e
Geografia do Semiárido-IFRN; Língua Portuguesa e Literatura
Brasileira-FAIARA; Pedagogia Empresarial-FAIARA; Linguística e
Formação de Leitores-FAIARA; Comunicação, Cultura
Organizacional e Tecnologia-FAIARA.Metodologia do Ensino,
Neuropsicopedagogia, Educação Especial e Inclusiva-Faculdade
Futura; Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa, Literatura e
Artes-Faculdade Futura; Gestão do Trabalho Pedagógico
(Supervisão, Orientação, Inspeção e Administração)-Faculdade
Futura; Alfabetização e Letramento-UCAM; Cultura e Literatura-
UCAM. Cursando Especialização em: Produção Textual-Faculdade
Futura; Filosofia e Sociologia-Faculdade Futura; História e
Cultura Afro-Brasileira-Faculdade Futura; Teoria Literária e
Produção Textual-Faculdade Batista de Minas Gerais; Gestão
Escolar Integrada(Administração, Orientação, Inspeção e
Supervisão)-Faculdade Batista de Minas Gerais; Língua,
Linguística e Literatura-Faculdade Batista de Minas Gerais.
Formado em Atendimento Educacional Especializado-UFSM.
Docente desde 1989, atuando na Educação Infantil, Ensino
Fundamental I e II, no Ensino Médio e Superior. Desde 2005 é
membro/Pesquisador do Grupo de Pesquisa: Crítica Textual e
Edição de Textos - UERJ/CNPq e em 2016 ingressou também como
membro/Pesquisador do Grupo de Pesquisa: Ética, Estética e
Filosofia da Literatura - UNIR/CNPq. É Membro Efetivo da
AINPGP - Associação Internacional de Pesquisa na Graduação em
Pedagogia, desde 2012; desde agosto/2015 é Membro Associado da
ANDEA - Associação Nacional de Dificuldades de Ensino e
Aprendizagem. Recebeu o Título de Membro Fundador Vitalício e
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Imortal, ocupante da Cadeira nº 001/ALB/RN da Academia de
Letras do Brasil; Título Honorífico de Cidadão Macapaense pela
Câmara do Vereadores de Macapá e Menção Honrosa do Grupo
FacedeébanoOficial em parceria com a ONG MovitAÇÃO.
Atualmente é Professor do Magistério Superior das disciplinas de
Língua Portuguesa e Linguística, lotado no Departamento de Letras
Vernáculas da Universidade Federal de Rondônia-UNIR. Bolsista
do Novo Programa de Formação Doutoral Docente - Novo
Prodoutoral da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior-CAPES e Universidade Federal de Rondônia - UNIR.
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Licenciado em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande
do Norte - UFRN (março de 2003), Mestrado em Geografia pela
UFRN (novembro de 2008), Bacharelado em Geografia pela UFRN
(novembro de 2009), Especialização em Educação e
Sustentabilidade Ambiental pela UFRN (outubro de 2009),
Especialização em Educação Ambiental e Geografia do Semi Árido
pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFRN
(março de 2013), Especialização em Língua Brasileira de Sinais
pela Faculdade Eficaz PR (julho de 2014), Especialização
Psicopedagogia e Educação Especial pela Universidade Candido
Mendes UCAM RJ (fevereiro de 2016), Especialização em LIBRAS -
Docência, Tradução/Interpretação e Proficiência (maio de 2016),
Especialização Metodologia do Ensino de Filosofia e Sociologia
pela UCAM RJ (agosto de 2016), Especialização em Administração
Estratégica pela Universidade Estácio UNESA RJ (setembro de
2017), Especialização em Maçonologia: História e Filosofia pelo
Centro Universitário Internacional UNINTER PR (agosto de 2018)
e Especialização em Docência e Prática da Meditação pela
Universidade Estácio UNESA RJ (dezembro de 2018). Atualmente é
Docente da Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte - Estácio
Fatern e Fal Estácio, foi membro da Comissão Própria de
Avaliação da FATERN, Coordenador de Pós Graduação - Área
Humanas - Núcleo Estácio Natal. Experiência como Tutor EAD em
Geografia pela SEDIS - Secretaria de Ensino a Distância/UFRN,
bem como, na área de ensino, projetos sociais, pesquisa de
mapeamento, educação ambiental, metodologia de incubação
popular, projetos acadêmicos, docência e ações voluntárias.
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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 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.
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EDERSON LUÍS SILVEIRA

Doutorando e Mestre em Linguística pela Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC). Atua na área de Estudos da Linguagem
subárea Estudos Discursivos, Literários e Educacionais; Membro-
pesquisador do Grupo Michel Foucault e os estudos discursivos; do
Grupo Formação de Professores de Línguas e Literatura ?
FORPROLL/CNPq e do Grupo de Estudos e Pesquisas em
Experiências Estéticas e Formação Docente ? GESTAR/CNPq. É
parecerista ad hoc dos periódicos Afluente: Revista de Letras e
Linguística (UFMA) ? ISSN: 2225-3441; CES Revista (CES/JF) -
ISSN: 1983-1625; Diálogo das Letras (UERN) - ISSN: 2316-1795;
Debates Insubmissos (UFPE) ? ISSN: 2595-2803; Educação em
Foco (UEMG) - ISSN: 2317-0093; Entrelaces (UFC) - ISSN: 1980-
4571; Fórum Linguístico (UFSC) ? ISSN: 1984-8412; GEINTEC-
Gestão, Inovação e Tecnologias (UFS) - ISSN: 2237-0722;
Intersaberes (FACINTER) - ISSN: 1809-7286; Lecturas Educación
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Física y Deportes (Buenos Aires) - ISSN: 1514-3465; Miguilim:
Revista Eletrônica do NETLLI (URCA) - ISSN: 2317-0433; Revista
Água Viva (UnB) - ISSN: 1678-7471; REEDUC ? Revista de
Educação e Cultura Contemporânea (Estácio de Sá) ? ISSN: 2238-
1279; Revista Espaço Acadêmico (UEM) ? ISSN: 1519-6186;
Revista Eletrônica Científica Ensino Interdisciplinar ? RECEI
(UERN) ? ISSN: 2447-0783; RENEFARA - Revista Eletrônica de
Educação da Faculdade Araguaia - ISSN: 2236-8779; Revista
Interdisciplinar de Estudos da Linguagem (IFSP) ? ISSN: 2674-
6344; Revista X (UFPR) ? ISSN: 1980-1614; Travessias
(UNIOESTE) - ISSN: 1982-5935. No Mestrado foi bolsista da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) e, atualmente, no doutorado, também. Na Graduação em
Letras-Português foi bolsista de Iniciação Científica PIBIC/CNPq
por dois anos (cada bolsa teve duração prevista de 12 meses).
Também foi estagiário (2012-2014) do Núcleo de Estudos em
Linguística e Língua Portuguesa (NELLP). Endereço em que estão
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doutorado em Estudos da Linguagem pela Universidade Estadual
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Linguagem. Atuou também como coordenadora e docente do curso
de Pós- Graduação em Estudos Linguísticos e Literários na qual
lecionou no módulo A Significação das Imagens no Quadro Fílmico,
no programa de pós-graduação lato sensu da Universidade
Estadual do Norte do Paraná (UENP). Também participou de
projetos de ensino, pesquisa e extensão na UENP, UEL e IFSP .
Atuou como docente no curso de formação de professores
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doutora em Educação (UFRN-2010). Professora da Universidade
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da leitura.
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Graduado em Educação Artística, com Habilitação Específica em
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Educação na Linha de pesquisa Educação e Inclusão Social em
Contextos Escolares e Não Escolares, pelo Programa de Pós-
graduação em Educação da UFRN (2015). Proficiente no Ensino da
LIBRAS (PROLIBRAS - 2013). Lecionou a disciplina de
Arte/Música, como professor efetivo da Prefeitura Municipal de
Natal/RN e atualmente é professor efetivo da educação básica,
técnica e tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte. Tem experiência na área de
Ensino de Arte, com ênfase no Ensino de Música; e na Área de
Língua Brasileira de Sinais, lecionando em cursos de Graduação,
Pós-Graduação e Formação Continuada.
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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.

CV: http://lattes.cnpq.br/4265515216692794

JOSÉ FLÁVIO DA PAZ

Doutorando em Estudos Literários-UNEMAT; Mestre em Letras-
UNIMAR; Mestre em Estudos Literários-UNIR. Bacharel em Letras:
Libras-UFSC; Habilitado para o Ensino de Língua Portuguesa-
UNIFAP; Licenciando em Letras: Português-Inglês e em
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Pedagogia-BrazCubas; Especialista em: Arte, Educação e
Tecnologias Contemporâneas-UnB; Psicopedagogia Institucional-
UNICID; Educação Inclusiva-UNICID; Educação Ambiental e
Geografia do Semiárido-IFRN; Língua Portuguesa e Literatura
Brasileira-FAIARA; Pedagogia Empresarial-FAIARA; Linguística e
Formação de Leitores-FAIARA; Comunicação, Cultura
Organizacional e Tecnologia-FAIARA.Metodologia do Ensino,
Neuropsicopedagogia, Educação Especial e Inclusiva-Faculdade
Futura; Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa, Literatura e
Artes-Faculdade Futura; Gestão do Trabalho Pedagógico
(Supervisão, Orientação, Inspeção e Administração)-Faculdade
Futura; Alfabetização e Letramento-UCAM; Cultura e Literatura-
UCAM. Cursando Especialização em: Produção Textual-Faculdade
Futura; Filosofia e Sociologia-Faculdade Futura; História e
Cultura Afro-Brasileira-Faculdade Futura; Teoria Literária e
Produção Textual-Faculdade Batista de Minas Gerais; Gestão
Escolar Integrada(Administração, Orientação, Inspeção e
Supervisão)-Faculdade Batista de Minas Gerais; Língua,
Linguística e Literatura-Faculdade Batista de Minas Gerais.
Formado em Atendimento Educacional Especializado-UFSM.
Docente desde 1989, atuando na Educação Infantil, Ensino
Fundamental I e II, no Ensino Médio e Superior. Desde 2005 é
membro/Pesquisador do Grupo de Pesquisa: Crítica Textual e
Edição de Textos - UERJ/CNPq e em 2016 ingressou também como
membro/Pesquisador do Grupo de Pesquisa: Ética, Estética e
Filosofia da Literatura - UNIR/CNPq. É Membro Efetivo da
AINPGP - Associação Internacional de Pesquisa na Graduação em
Pedagogia, desde 2012; desde agosto/2015 é Membro Associado da
ANDEA - Associação Nacional de Dificuldades de Ensino e
Aprendizagem. Recebeu o Título de Membro Fundador Vitalício e
Imortal, ocupante da Cadeira nº 001/ALB/RN da Academia de
Letras do Brasil; Título Honorífico de Cidadão Macapaense pela
Câmara do Vereadores de Macapá e Menção Honrosa do Grupo
FacedeébanoOficial em parceria com a ONG MovitAÇÃO.
Atualmente é Professor do Magistério Superior das disciplinas de
Língua Portuguesa e Linguística, lotado no Departamento de Letras
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Vernáculas da Universidade Federal de Rondônia-UNIR. Bolsista
do Novo Programa de Formação Doutoral Docente - Novo
Prodoutoral da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior-CAPES e Universidade Federal de Rondônia - UNIR.
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Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (2005), Pós-graduação em Assistência
SócioJuridica e Segurança Publica pela UNIFACEX (2007),
Especialização em Gestão Estratégica de Pessoas pela Estácio do
Rio Grande do Norte (em andamento). Atualmente atua como
Docente na Estácio do Rio Grande do Norte. Atuou como Docente
no CAPACITASUAS 2019. Trabalhou como docente na UNIP-
IESRN FANEC de 2013 a 2018, na UNINASSAU Parnamirim de
2017 a 2019. Trabalhou como Gestora de Responsabilidade Social
na Faculdade Maurício de Nassau Natal de 2016 a 2017.Trabalha
como Coordenadora e Assistente Social do Projeto de Extensão: O
Serviço Social e a interdisciplinaridade na área Sóciojuridica no
Núcleo de Prática Jurídica da Estácio RN em Parceria com o
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.
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RAFAEL ADEMIR OLIVEIRA DE ANDRADE

Graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de
Rondônia (2012), graduação em Pedagogia pela Universidade
Cruzeiro do Sul (2017), graduação em Gestão de Recursos
Humanos pela Faculdade Interamericana de Porto Velho (2006),
mestrado em Educação pela Universidade Federal de Rondônia
(2014) e doutorando em Desenvolvimento Regional e Meio
Ambiente pela Universidade Federal de Rondônia (Início 2018).
Atualmente é professor de nível superior do Centro Universitário

http://lattes.cnpq.br/5717227670514288
http://lattes.cnpq.br/5028047260262411


Retextualização: educação, literatura e linguagens / 4º edição. ISBN: 978-85-60212-27-9

405

São Lucas, membro do setor de formação e produção docente
(Diretoria de Ensino) e coordenador de curso de pós-graduação em
Metodologia do Ensino Superior no Centro Universitário São Lucas.
Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Formação
Docente, atuando principalmente nos seguintes temas: educação,
literatura, sociologia da educação, formação profissional e
currículo.

CV: http://lattes.cnpq.br/3790116411091463

WALNICE APARECIDA MATOS VILALVA

Doutora em Teoria e História Literária pela UNICAMP (2004),
Pós-doutorado pela Universidade de São Paulo. É professora
adjunta da Universidade do Estado de Mato Grosso. Atuou como
coordenadora do Programa de Pós-graduação em Estudos
Literários-PPGEL, gestão 2009-2013. É editora do Suplemento
Literário Nódoa no Brim e da Revista Alĕre- Revista do Programa
de Pós-graduação em Estudos Literários; e coordenadora do
Núcleo Wlademir Dias-Pino. Tem experiência na área de Letras,
com ênfase em Literatura Brasileira, Teoria Literária, atuando
principalmente nos seguintes temas: memória e identidades
literárias.

CV: http://lattes.cnpq.br/8755570206486476
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