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ComuniCação individual

“DE PALAVRA EM PALAVRA” SE CONSTRÓI UM LEITOR. 
UMA PROPOSTA DE LEITURA PARA ALUNOS DO 9º ANO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DE UMA CRÔNICA 
DE AIRTON MONTE

RENATA AbREU SILVÉRIO DE SOUzA (UECE)

Introdução

A leitura é ação imprescindível ao homem. Todos nós lemos o mundo, mesmo 
que não saibamos decodificar as palavras. A leitura, propriamente dita, ultrapassa 
as fronteiras materiais da decodificação de signos, da classificação sintática e da 
apreensão dos cânones culturais. Se lembrarmos de Freire (1989), suscitaremos a 
discussão de que a leitura de mundo precede a leitura da palavra.  Diante disso, é 
mister nos questionarmos, enquanto professores: Qual o papel da leitura dentro da 
escola? Como lemos? Para que lemos? 

É recorrente a queixa dos professores sobre os “nãos” da escola. A “não” leitu-
ra, o “não” entendimento, o “não” interesse. Para tentarmos sanar ou desmistificar 
algumas dessas negativas, elaboramos uma proposta de leitura, fruto dos estudos 
e reflexões realizados na disciplina do Mestrado Profissional em Letras (PROFLE-
TRAS): “Leitura do texto literário” – ministrada pela Profa. Dra. Jaquelânia Aristides 
Pereira.

A atividade proposta baseia-se no modelo de sequência didática elaborada por 
Rildo Cosson (2006). O modelo de atividade se utiliza do gênero literário Crônica, 
mas é importante ressaltar que qualquer gênero literário poderia ser utilizado para 
um trabalho didático com textos literários.

Além disso, levantaremos reflexões e percepções sobre a leitura literária na es-
cola, quais seus objetivos, perspectivas e possibilidades. Para isso, iremos recorrer 
a alguns teóricos que dialogam sobre essas questões e, a posteriori, lançaremos a 
proposta didática de leitura.



4

XXVI Jornada do Gelne

Leitura literária na escola

Desde os primórdios da educação escolar, há a transmissão de textos canôni-
cos. Nossa tradição escolar, advinda da cultura grega, utilizava os textos literários 
como exemplos de padrões linguísticos que deveriam ser almejados e utilizados pe-
las elites culturais. (ZILBERMAN, 2008). Hoje, o ensino de literatura perpassa seu ob-
jetivo primordial de repassar o patrimônio cultural universal, para abranger, como 
prioridade, a competência leitora dos educandos. 

Vale salientar que a leitura, hoje, objetivada pela escola, sociedade e academia, 
diferencia-se, completamente, da noção de alfabetização. O letramento refere-se à 
efetiva condição ou estado dos sujeitos das sociedades letradas que exercem, de 
forma efetiva e eficiente, as práticas sociais de escrita e leitura. Enquanto isso, a 
alfabetização fica restrita aos atos de codificação e decodificação dos códigos lin-
guísticos que compõem o texto. (SOARES, 1999). 

A leitura do texto literário, calcada nos documentos orientadores de ensino – 
os Parâmetros Curriculares Nacionais, entende que:

(...) a literatura não é cópia do real, nem puro exercício de linguagem, 
tampouco mera fantasia que se asilou dos sentidos do mundo e da his-
tória dos homens. (...) A questão do ensino de literatura ou da leitura lite-
rária envolve, portanto, esse exercício de reconhecimento das singulari-
dades e das propriedades compositivas que matizam um tipo particular 
de escrita (BRASIL, 1997, p. 39).

Em suma, os PCNs elaboram uma nova proposta de letramento literário, que 
advém da literatura como forma de expressão. A proposta do ensino de literatura 
na escola, promovida pelos PCNs, pressupõe que a leitura, como experiência, age 
sobre o leitor. Enfatizamos que a leitura literária é um tipo particular de leitura, que 
pode e deve ser apreendido. A literatura, arte necessária e inerente ao homem, 
revela-se promotora de múltiplos olhares. Sobre o mundo e sobre o próprio leitor. 

Jouve (2006) afirma que a leitura literária nunca é uma atividade neutra. Afinal, 
ao nos depararmos com o texto, nós o completamos e somos completados com 
seus inúmeros significados. Ainda segundo esse autor, a literatura permite a (re)des-
coberta de si, através da imagem que recriamos de nós mesmos através da identi-
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ficação – ou não do “outro” do texto. Segundo Cândido (2004), a literatura, ademais 
de nos humanizar – pois, dá forma aos sentimentos e visões de mundo que a ficção 
proporciona, ela desmascara as mazelas sociais ao focá-las e nos fazer refletir. 

A análise de Zilberman (2008) sintetiza a importância da leitura literária:

(...) A leitura do texto literário constitui uma atividade sintetizadora, per-
mitindo ao indivíduo penetrar o âmbito da alteridade sem perder de 
vista sua subjetividade e história. O leitor não esquece suas próprias di-
mensões, mas expande as fronteiras do conhecido, que absorve através 
da imaginação e decifra por meio do intelecto. (ZILBERMAN, 2008, p. 17)

A leitura literária mostra-se, assim, um direito, pois dá significado à vida e à 
existência. Muitas vezes, esse direito não é percebido, nem almejado. Muitos en-
traves impedem a efetiva democratização da leitura literária aos educandos, princi-
palmente, aos alunos da escola pública. Pereira (2008) lista alguns impedimentos à 
obtenção da efetiva apreensão da literatura na escola, dentre eles: o impedimento 
social, ao limitar a visão de arte a entretenimento e, portanto, não essenciais para o 
desenvolvimento social; E o bloqueio, ocasionado pelos professores, que se consi-
deram os “detentores máximos” da leitura e da interpretação, ignorando a constru-
ção de significados que, também, partem do leitor e, portanto, do aluno. 

O absurdo desse último impedimento revela-se ainda mais desolador se ob-
servarmos as mudanças que as concepções de cultura tiveram nas últimas décadas. 
O alargamento das percepções de manifestações culturais e o rompimento das bar-
reiras dicotômicas entre o popular e o erudito manifestam-se através dos alarga-
mentos de possibilidades criadoras que se espraiaram para todas as áreas. Exceto 
para a escola. Parece que tudo mudou, evoluiu, dialogou; menos a escola. E isso, é 
claro, torna-se um entrave para a apreensão do letramento literário, que consiste 
na aquisição pelo gosto da leitura, independente da escola.

Uma crítica que se elabora sobre a leitura da escola é que ora o professor limi-
ta-se ao ensino da historiografia literária, ora ele não traz significados para a leitura 
dos textos literários. A instrumentalização do trabalho com o texto literário também 
não ultrapassou uma prática mecânica, artificial e esvaziada de sentido. Ninguém 
gosta de ler o que não lhe interessa e, sem a fruição necessária, a literatura esvazia-
se de sentido. 
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Para tentar diminuir essas discrepâncias no tratamento do texto literário, ela-
boramos a seguinte proposta de intervenção que será descrita na seção posterior.

Proposta de leitura

O texto escolhido para a atividade foi uma crônica de Airton Monte, intitulada 
“De palavra em palavra” (Disponível em anexo). A temática da crônica, a cidade de 
Fortaleza, parece-nos pertinente, pois traz, para o universo real do aluno, novos 
olhares e novas formas de pensar a cidade. 

Essa discussão torna-se ainda mais palpável devido ao atual momento vivido 
pela cidade, que abrigará um evento esportivo mundial e, por isso, recebeu inúme-
ros investimentos financeiros, entretanto, novas pesquisas apontam para Fortale-
za-CE como uma das cidades mais violentas do mundo.

A leitura tem que ser reconhecida pelo aluno. Para que seja uma atividade 
produtiva, a leitura também é prática social. E, utilizar-se da literatura para refletir 
a cidade e quais relações estabelecemos ante nosso espaço de vivência, é um im-
portante caminho para construirmos significados, tanto de leitura, quanto de vida. 
Afinal, de que se trata a literatura? 

Vimos esse texto como importante instrumento para mostrarmos que a lite-
ratura ultrapassa as fronteiras criadas pelos entraves que tratam a leitura literária 
como algo estanque, cheia de pedestais que dificultam a aproximação do aluno/
leitor real. A literatura é vida, ela está, também, no jornal, na rua, na televisão. 

A crônica, entretanto, não foi escolhida como pretexto para outra discussão. 
Vamos ler, também, a crônica como fruição e provocação. Para reconhecer-se na-
quele sentimento do artista que soube ver a cidade e, quiçá, ampliar nossas pers-
pectivas sobre nosso espaço. Além disso, apesar do texto estar em prosa, é impor-
tante ressaltar que se trata de uma prosa poética, que se revela através de imagens 
ricas e amplia nossa perspectiva de poesia.

O próprio autor, médico e cronista cearense, em uma de suas últimas entrevis-
tas para o jornal O Povo, lamentou que a cidade tivesse “enselvagecido” – palavras 
dele - ao longo dos anos e traduziu esse sentimento, magistralmente, na crônica “De 
palavra em palavra”. 
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O texto inicia-se com a identificação que, somente quem viveu e nasceu em 
Fortaleza, sente, às vezes, com relação à cidade. Um sentimento compartilhado de 
que a prática econômica do turismo provoca, nos seus habitantes, um “não perten-
cimento” ao espaço, como se vivêssemos num estúdio montado para a representa-
ção de algo que não são nossas vidas interpretadas, mas a vida de outros. 

Nós, habitantes da cidade, parecemos espectadores a algum espetáculo que 
fomos convidados a ver, mas não a presenciar. Por isso, o autor inicia sua crônica 
com a seguinte frase: “Quando quero me perder de vista, ando por minha cidade 
com olhos de turista. Torno-me assim um ilustre desconhecido caminhando por 
uma Loura Desposada do Sol, que nem loura é, mas morena jambo feito Iracema” 
(p.27). A identificação da nossa cidade com Iracema, personagem homônima de 
José de Alencar, levanta outra concepção de cidade que não se conforma com o 
disfarce proposto pelos governantes e a reconhece como nossa, morena – como 
seu povo, pertencente à Iracema, índia, virgem dos lábios de mel, que – apesar de 
apaixonar-se pela civilização, (Martim) – permaneceu e morreu moradora e dona do 
seu local de nascimento. 

O autor levanta, ao longo do texto, o seu sentimento de segregação da cidade, 
levantando, com isso, sua relação de distanciamento e solidão dos seus ocupantes. 
No quarto parágrafo o autor faz referências ao personagem Jonas, profeta do Anti-
go Testamento que fora engolido por uma baleia:

Feito um Jonas suburbano, vou sendo lentamente engolido por essa ba-
leia equatorial, atlântica. No entanto, sei que a cidade faminta, voraz, 
sabe que sou meio indigesto e me regurgita e me devolve a mim, Odis-
seu urbano. (MONTE, 2005, p. 27)

A comparação que o autor faz dele mesmo ao personagem bíblico Jonas e da 
cidade como a metáfora da baleia, que engole seus habitantes, reforça a noção de 
que estamos sendo “engolidos” pela voracidade da cidade, que ora se alimenta de 
nós, ora nos salva de nós mesmos. Outra referência externa a seu texto é a refe-
rência a Ulisses, “Odisseu urbano”, ao criar a imagem de si como a do herói clássico, 
cujo máximo objetivo era/é o retorno para casa, para suas origens; e os sentimentos 
de desterro e solidão que ele sente – e o caracterizam – também o “engolem” duran-
te o processo de retorno.



8

XXVI Jornada do Gelne

A partir do quinto parágrafo, a crônica muda de tom. E os dois últimos pará-
grafos se elaboram como uma conclusão, à guisa de provocação. Partindo de uma 
tentativa de identificação e provocação de efeito no leitor, o autor busca construir 
significações e reforçar a ideia primeira de não adequação à norma, ao que é posto. 
Como se pode ver mais adiante:

Tristes dos que se conformam com o pão e o circo, dos que se resignam, 
se amofinam vendo a banda passar e nada ousam, nada fazem, nada 
mais anseiam que a ilusória segurança dos bens materiais e pensam que 
o policial da esquina virá em seu socorro.
Coitados dos que acreditam piamente sempre vence o inesperado e que 
Deus continua sendo brasileiro. Comigo não, violão. Comigo o negócio 
é diferente, o buraco é mais em cima, bem do lado esquerdo do peito. 
Porque, como Maiakovski, sou todo coração, ponto final ou reticência. 
(MONTE, 2005, p. 28)

O texto se encerra com traços de uma literatura engajada e, portanto, humani-
zadora. Monte (2005) questiona nesses parágrafos todas as concepções burguesas 
que a sociedade nos impõe. Até mesmo a imposição dos nossos sonhos e possibi-
lidades. Ao fazer referência a Vladmir Maiakovski, o poeta da revolução, mais uma 
vez, o autor reelabora sua crítica - ao remeter-se, também, à política do pão e circo 
romanos – ao que nos é imposto e nada melhor do que um símbolo de resistência 
à burocracia, à pequenez, do que o autor russo que transformou sua vida em sua 
causa política. Sua obra revolucionária tem uma citação direta na crônica de Airton 
Monte, por causa do seguinte poema, sintetizador das dores e anseios humanos do 
poeta:
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ADULTOS
Os adultos fazem negócios. 

Têm rublos nos bolsos. 
Quer amor? Pois não! 
Ei-lo por cem rublos! 

E eu, sem casa e sem teto, 
com as mãos metidas nos bolsos rasgados, 

vagava assombrado. 
(...)

A mim 
Moscou me sufocava de abraços 

com seus infinitos anéis de praças. 
Nos corações, nos relógios 

bate o pêndulo dos amantes. 
Como se exaltam as duplas no leito de amor! 

Eu, que sou a Praça da Paixão, 
surpreendo o pulsar selvagem 

do coração das capitais.
(...) 

Comigo 
a anatomia ficou louca. 

Sou todo coração - 
em todas as partes palpita. 

Oh! quantas são as primaveras 
em vinte anos acesas nesta fornalha! 

Uma tal carga 
acumulada

 
torna-se simplesmente insuportável. 

Insuportável 
não para o verso 

de veras.

(Disponível em: <http://www.poesiaspoemaseversos.com.br/maiakovski/#.U4NBu9RdXps > 
Acesso em: 05 de maio de 2014 [ grifo nosso]).

 Como se pode perceber, a citação representa uma analogia aos sentimentos 
do cronista de sufocamento e a reafirmação da sua sensibilidade que vai de encon-
tro à racionalidade imposta aos habitantes de uma cidade, ou espaço urbano, de-
sigual e desaglutinador. Airton Monte, apaixonado pela cidade, também a percebia 
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criticamente. E, tal qual Maiakovski, a enalteceu e a criticou, como só os amantes 
fazem. A riqueza do texto, centra-se nas inúmeras referências externas que o autor 
consegue, magistralmente, elencar. Das referências canônicas, como a epopeia clás-
sica Odisseia, ao dito popular, tão abertamente corriqueiro e usualmente comparti-
lhado, “comigo não, violão”, é essencial relacionarmos como a escrita de um texto, 
apesar de sua riqueza literária e cultural, pode se tornar leve. E sua leveza baseia-se 
na identificação que se estabelece, como moradores e – por que não? – amantes des-
sa nossa baleia equatorial, repleta de encantos e, também, perigos; escondidos sob 
a pele imaculada de uma traiçoeira Iracema, morena, fagueira e, muitas vezes, cruel.

Em se tratando da proposta de leitura da crônica, baseamo-nos na sequência 
básica elaborada foi baseada na teoria de Cosson (2006), que estabelece passos 
para a apresentação de um texto literário. Como bem salienta Pereira (s/d): 

  
“O processo de letramento no ensino fundamental a partir do texto li-
terário, segundo Cosson, tem que ser pensado mediante propostas que 
apresentem objetivos bem definidos, efetuados numa sequência que 
envolve quatro etapas: a motivação, a introdução, a leitura e a interpre-
tação.” (PEREIRA, s/d, p. 4).

Esse modelo de atividade, elaborado por Cosson, busca uma maior aproxima-
ção do leitor escolar ao texto literário e, assim, alcançarmos o tão buscado letra-
mento literário. Para tentarmos alcançar esse objetivo dividiremos nossa ativida-
de nas quatro etapas supracitadas: Motivação, Introdução, Leitura e Interpretação. 
Além disso, na última etapa interpretativa, buscaremos após a construção de sen-
tidos internos ao texto, proporemos uma atividade de extrapolação, que culminará 
na construção de sentido da leitura em sala, transformando-se, assim, como um ato 
social, próprio da atividade literária. 
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A motivação

A primeira etapa de motivação, para o teórico, é parte preponderante do su-
cesso ou insucesso da leitura. Pelas palavras de Cosson(2006): “O sucesso inicial 
do encontro do leitor com a obra depende da boa motivação”. (p. 54). A motivação 
pode ser uma atividade que se dará através de um contato inicial com a obra, antes 
de ter o texto materializado em mãos, que motivará a apreensão dos significados 
do texto pretendido.

Nessa primeira etapa, temos duas opções de motivação que poderíamos tra-
zer. São duas músicas de artistas, também cearenses e conhecidos nacionalmente, 
Ednardo (autor da canção Terral) e Fagner e Belchior (autores da canção Mucuripe). 
Os três têm, em comum, o amor pela Terra do Sol, o Ceará, expressa em composi-
ções que cantam a capital, Fortaleza, e o estado. Poderíamos escolher uma delas 
ou escutar as duas, depende do tempo destinado a essa atividade pelo professor. 
As duas músicas referem-se à cidade. A primeira, Mucuripe, trata-se da relação dos 
autores com o cotidiano da cidade, particularmente do bairro Mucuripe – muito 
conhecido e apreciado pelos fortalezenses, dos desencontros amorosos e esperan-
ças do eu-lírico da canção, confirmados pela eterno marulhar das ondas do mar, 
presença natural marcante na cidade, refletindo uma situação típica dos habitantes 
da cidade que um já foram, ou irão, ao encontro da orla da cidade, despejar suas 
angústias e motivações. Abaixo, as letras da música que deve ser distribuída entre 
os estudantes:

MUCURIPE
As velas do Mucuripe 
Vão sair para pescar 

Vão levar as minhas mágoas 
Pras águas fundas do mar 

Hoje à noite namorar 
Sem ter medo da saudade 

Sem vontade de casar
Calça nova de riscado 
Paletó de linho branco 
Que até o mês passado 

Lá no campo inda era flor
Sob o meu chapéu quebrado 
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Um sorriso ingênuo e franco 
De um rapaz moço encantado 

Com vinte anos de amor
Aquela estrela é bela 

Vida vento vela leva-me daqui 
Aquela estrela é bela 

Vida vento vela leva-me daqui

 (Disponível em <http://letras.mus.br/belchior/132699/>, Acesso em: 10/05/2014.) 

A segunda canção chama-se Terral e foi escrita por Ednardo, compositor cea-
rense, conhecido nacionalmente nos anos de 1980 e 1990. Essa canção já se aproxi-
ma da abordagem trazida na crônica, pois, assim como Airton monte, o autor reafir-
ma sua condição de inconformismo e estabelece como um eterno entrave à ordem 
vigente da acomodação e da apatia. Ednardo remete a bairros e lugares da cidade, 
que logo serão reconhecidos pelos alunos. Veremos a letra da canção a seguir:

TERRAL
Eu venho das dunas brancas 

Onde eu queria ficar 
Deitando os olhos cansados 

Por onde a vida alcançar
Meu céu é pleno de paz 

Sem chaminés ou fumaça 
No peito enganos mil 
Na Terra é pleno abril

Eu tenho a mão que aperreia, eu tenho o sol e areia 
Eu sou da América, sul da América, South America 

Eu sou a nata do lixo, eu sou o luxo da aldeia, eu sou do Ceará
 

Aldeia, Aldeota, estou batendo na porta prá lhe aperriá 
Prá lhe aperriá, prá lhe aperriá 

Eu sou a nata do lixo, eu sou o luxo da aldeia, eu sou do Ceará 
A Praia do Futuro, o farol velho e o novo são os olhos do mar 

São os olhos do mar, são os olhos do mar 
O velho que apagado, o novo que espantado, vento a vida espalhou 

Luzindo na madrugada, braços, corpos suados, na praia falando amor.

(Disponível em: <http://letras.mus.br/ednardo/45612/> Acesso em: 15 de maio de 2014).
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Após escutarmos a canção, poderemos questionar de quais lugares os compo-
sitores falam e qual a relação dos autores com a cidade? Rapidamente, poderemos 
pedir aos estudantes que exponham sua própria relação com a cidade e como eles 
se identificam com o espaço urbano que eles ocupam.

Introdução do autor e da obra

Num segundo momento, poderemos fazer uma apresentação do autor. An-
tes questionar se alguém o conhece ou se alguém tem o hábito de ler a seção de 
crônicas do jornal. Seria interessante que o professor trouxesse uma das colunas 
da seção Vida & Arte do Jornal O Povo – espaço ocupado pelo autor por anos, para 
ilustrar essa apresentação. É interessante que os alunos tenham acesso à biografia 
do autor, nascido e criado em Fortaleza, residente do bairro Gentilândia até sua 
morte em 2012. Ressaltar que, apesar de médico, nunca deixou de escrever e que 
escrevia desde muito jovem. É importante tentar fazer uma identificação do autor 
com os estudantes. O professor poderia levar alguns trechos da última entrevista 
dada por Airton Monte, disponível em: <http://www.opovo.com.br/app/opovo/vi-
daearte/2013/09/07/noticiasjornalvidaearte,3124474/airton-monte-imortal.shtml>. 
Nesse trecho, o repórter traça um perfil do autor, seus gostos e hábitos e quais suas 
opiniões sobre a cidade e quais perspectivas ele tinha diante das inúmeras transfor-
mações que ela vem sofrendo. 

Depois disso, lançar luz ao gênero literário Crônica, sobre as características 
desse gênero e quais os tipos principais de crônica: a jornalística, a poética, a hu-
morística, dentre outros. Entretanto, é importante que não nos detenhamos muito, 
para que a aula não fique cansativa, nem expositiva demais.
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A leitura

Em seguida, o texto é distribuído aos alunos e solicitaremos que eles realizem 
a predição sobre o título do poema e qual o aspecto temático que os alunos acham 
que irão encontrar no texto. Após algumas hipóteses, pediremos que os alunos fa-
çam uma leitura silenciosa do texto, tentando decodificar e decifrar as palavras e os 
sentidos pretendidos por elas. Num segundo momento, faremos a leitura em voz 
alta. Extraindo algumas dúvidas de pronúncia e dando a devida entonação a algu-
mas passagens do texto. Essa etapa da leitura em voz alta é importante para que o 
aprendiz visualize, na oralidade de outra pessoa, os entraves de decodificação que, 
por ventura, ele possa via a ter.

Interpretação

A interpretação se dá em duas etapas: Uma interior e outra exterior. Esse 
primeiro processo, chamado de momento interior, é o momento em que o aluno 
começa a criar significações com o texto e elabora hipóteses para sua compreen-
são. Ele é indissociável do ato da leitura e é nele em que o aluno se representa 
e se identifica, a partir das concepções individuais do texto. “Esse processo não 
pode ser substituído por nenhum outro mecanismo pedagógico.”. Explicita Cosson 
(2006, p. 65).

Para dar prosseguimento à interpretação, o autor pode explicitar alguns pon-
tos chave do texto. Tentar achar com os alunos os pontos centrais de interpreta-
ção do texto. É importante esse momento, chamado de momento exterior, porque 
ele se diferencia de qualquer leitura literária fora da escola. É nesse momento em 
que as alunos assumem a dimensão social da literatura, ampliando suas leituras 
e compartilhando seus pontos de vista. Essa externalização interpretativa pode 
ser oral e o professor deve tentar instiga-los com as seguintes inquirições: O que 
significa ter olhos de turista? Como o autor representa a cidade? Quais estratégias 
o autor utiliza para descrevê-la? Você conhece a história de Jonas? E a de Odisseu? 
Nesse momento, o professor pode explicar sobre as epopeias clássicas, explicitan-
do a história de Ulisses e tentando clarear as analogias presentes no texto.
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Por fim, o professor pode trazer o poema Adulto para que eles elaborem essa 
visão de mundo contestadora que, tanto o cronista, como o poetam compartilha-
vam. E quais suas perspectivas como  cidadãos, atuantes, dentro do seu espaço 
urbano.

Para ampliar a interpretação do texto e propor o registro, o professor pode 
pedir para que os alunos elaborem uma crônica que tenha como tema sua relação 
com a cidade e que deverá ser lida e exposta em sala. 

Extrapolação

A atividade de extrapolação consistiria na união de duas linguagens: A foto-
gráfica e a literária. Pediríamos aos alunos que, junto ao professor, pesquisassem 
sobre a arte fotográfica no laboratório de informática. Citamos como sugestão para 
a pesquisa, o fotógrafo cearense Chico Albuquerque, um dos pioneiros dessa arte 
no Ceará, que tem várias obras, retratando - com uma visão poética - a cidade de 
Fortaleza.  Há uma reportagem, com inúmeras fotos do artista, no jornal O Estadão 
de São Paulo, disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/arte-e-lazer,o-
cearense-chico-albuquerque-e-homenageado-com-fotos-de-sao-paulo,1134514,0.
htm>. Acesso em: 20 de maio de 2014.

À posteriori, pediríamos que os alunos tirassem duas fotos da cidade, que dia-
logassem com o texto produzido por eles, para a realização de uma exposição lite-
rária e fotográfica dos textos e das imagens, em um momento de culminância, para 
a comunidade escolar.

Os alunos, afeitos às tecnologias, dariam o tratamento digital que lhes aprou-
vessem para a obtenção de um efeito artístico na imagem mais representativa da 
cidade para eles. Além disso, eles exporiam seus textos e explicariam suas escolhas 
para o público escolar.

Essa atividade se propõe a ultrapassar as fronteiras do texto lido e (re)criar no-
vas significações da leitura literária. Desenvolvendo, assim, o letramento literário e 
ampliando as concepções de arte que lhes são impostas.
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Considerações finais

A literatura deve ser trabalhada levando-se em consideração inúmeros fatores. 
Dentre eles, o caráter dinâmico e dialógico que ela estabelece. Deve-se objetivar a 
participação dos alunos na interpretação dos textos e incluí-los como seres partici-
pantes do processo de leitura.

Para isso, deve-se priorizar o trabalho de planejamento das atividades docen-
tes para que o texto literário, nos seus mais variados gêneros, seja contemplado 
dentro de sala de aula. Não somente numa perspectiva fechada e horizontal. Mas 
que o texto sirva de alargador de horizontes e possibilidades para os nossos alunos.

Tendo em vista que a literatura é muito mais do que entretenimento, é direito. 
E, como tal, deve ser respeitado.
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Anexo

DE PALAVRA EM PALAVRA
Airton Monte

Quando quero me perder de vista, ando por minha cidade com olhos de turis-
ta. Torno-me assim um ilustre desconhecido caminhando por uma Loura Desposa-
da do Sol, que nem loura é, mas morena jambo feito Iracema.  

Nas raras ocasiões de distanciamento, não mais a chamo de Cidadezinha, mas 
de Rainha do Ignoto, aquela que não conheço, a distante, a longínqua de mim e não 
é minha cidade sob qualquer ponto de vista.

No centro, deserdados da infância, meninos cheirando cola, se anestesiando 
de tudo que os cerca e os isola de nós, cidadãos comuns. Nos apartamentos classe 
média, meninos cheirando cocaína, herdeiros dourados do supérfluo.

E eu, transido de remorsos inúteis, cúmplice do descaso, bebendo pelos bote-
cos para esquecer desses garotos com cara de velho, cheios de ódio por tudo e por 
todos, inclusive de mim e de sua inútil revolta, suas transgressões inúteis.

Feito um Jonas suburbano, vou sendo lentamente engolido por essa baleia 
equatorial, atlântica. No entanto, sei que a cidade faminta, voraz, sabe que sou 
meio indigesto e me regurgita e me devolve a mim, Odisseu urbano.

Enquanto fujo, lépido e fagueiro, desse encontro cara a cara com a cidade, 
sinto-me apenas um sonhador cansado com a utopia da fraternidade universal. De 
besta, creio ser ainda a alma de um homem do tamanho exato de seus sonhos, o 
que absolutamente não significa que sou um grande homem.

Sou somente um sujeitinho medíocre que sonha e sonha, e isso me basta, 
pelo menos por enquanto. Sou um rato ou sou um homem enquanto fujo do en-
contro cara a cara com a cidade que ora se me revela uma completa desconhecida? 
Ora pílulas, deixemos de dourar a pílula da verdade que nos rodeia e desaba sobre 
nós violenta como um soco. Sou apenas um homem assombrado de dúvidas, re-
ceios, culpas por não ter feito mais do que o suficiente.
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Tristes dos que se conformam com o pão e o circo, dos que se resignam, se 
amofinam vendo a banda passar e nada ousam, nada fazem, nada mais anseiam 
que a ilusória segurança dos bens materiais e pensam que o policial da esquina virá 
em seu socorro.

Coitados dos que acreditam piamente sempre vence o inesperado e que Deus 
continua sendo brasileiro. Comigo não, violão. Comigo o negócio é diferente, o bu-
raco é mais em cima, bem do lado esquerdo do peito. Porque, como Maiakovski, 
sou todo coração, ponto final ou reticência.

16.07.2003
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ComuniCação individual

A CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE NA ObRA LUANDA 
bEIRA bAHIA, DE ADONIAS FILHO: UMA ANÁLISE SObRE 
A RELAÇÃO ENTRE ESPAÇO E PERSONAGEM

WILTON CARNEIRO bARbOSA (UFAL)

Introdução

Nessa pesquisa, a obra Luanda Beira Bahia, de Adonias Filho, será analisada, 
sobretudo no que se refere à categoria espaço e sua influência sobre as persona-
gens. Há que se considerar que o romance em questão traz uma forte carga poética 
e expressa, através de suas personagens, os amores e desamores, o sofrimento e a 
alegria, os sonhos e as frustrações, num entrelaçamento de espaços, onde a natu-
reza – mar e terra – é testemunha da delicadeza e dos horrores da vida.

Os espaços que, conforme Júnior (1995) tem, dentre outras características, a de 
“influenciar as personagens e também sofrer suas ações” (p. 2). Personagens e espa-
ços se entrelaçam num enredo intrigante que revela a genialidade de Adonias Filho. 
Mario da Silva Brito (1971), no texto-orelha do romance Luanda Beira Bahia, assinala 
que o livro é “a um tempo telúrico e marítimo”, uma vez que: 

[...] reúne abrangentemente o povo da terra e o povo do mar, formado 
de desbravadores do sertão, de aventureiros dos oceanos, de servos do 
garimpo, dos colonos dos cacauais, de humildes caiçaras a pescar nos 
frágeis saveiros, e a vasta fauna dos marginais encontradiços em todos 
os portos do mundo (BRITO in: ADONIAS FILHO, 1971, orelha). 

Neste artigo, far-se-á uma abordagem sobre a categoria espaço e sua respec-
tiva análise na obra em questão, sob a luz da fundamentação teórica de autores 
como ALMEIDA (2014), BORGES FILHO (2007), JÚNIOR (1995), dentre outros.
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Luanda beira bahia

A história tem seu início na Bahia. João Joanes, o Sardento, chega ao Pontal, 
pequena localidade da Bahia, onde moram canoeiros, marinheiros e suas famílias.

Ali ele constrói sua casa na beira do mar, sob a sombra de uma jindiba, árvore 
centenária que a tudo assiste. Árvore é retratada como a personagem muda e im-
passível, mas que testemunhara as mais diversas situações: marinheiros chegando 
e indo, amores acontecendo e se desfazendo, crianças nascendo, chorando, brin-
cando, crescendo, tornando-se homens e mulheres. A jindiba presenciou mulheres 
felizes e aflitas a espera de seus homens, mulheres casadas e viúvas. A jindiba viu a 
vida e a morte.

João Joanes conheceu Morena, apaixonou-se e logo se casou. Tiveram um filho, 
Caúla, protagonista do romance.

Quando o menino completou dois anos de idade, o pai quis ganhar as águas, 
optando por desbravar os mares, conhecer outras pessoas, outros costumes, em 
detrimento à vida pacata do Pontal. Sua mulher, definhando de tristeza, sabia que 
iria perdê-lo, pois na Bahia todos sabiam que quem era doa mar, quando ia, não 
mais voltava. Nas palavras de Caymmi, “O pescador tem dois amor, um bem na 
terra, um bem no mar. O bem da terra é aquela que fica na beira da praia quando a 
gente sai (...) O bem do mar é o mar, é o mar”. E após anos de espera, Morena adoe-
ce e morre, deixando Caúla adolescente, o qual decide, assim como o pai, tornar-se 
marinheiro e viajar pelo mundo.

O Sardento já havia constituído outra família em Luanda. Casou-se com Corina 
Mulele e tiveram uma filha, Iuta. Da mesma forma, era um marido ausente, um pai 
ausente. De tanta tristeza, Corina, que era negra gorda e trabalhadora, começou a 
definhar, adoecendo e morrendo. Iuta cresceu entre a selva e o porto, mas decidiu 
morar definitivamente na cidade, sempre acompanhada por José Babino, homem 
forte e mudo que fora salvo pelo Sardento em alto mar, e que por isso era grato, 
retribuindo com fidelidade e proteção. Iuta conheceu Nizuá, toureiro de sucesso. 
Começaram a namorar e planejavam se casar.

Na Bahia, Caúla conhecia mulheres e, desiludido com uma delas, Conceição do 
Carmo, resolveu viajar para a África, na tentativa de esquecer a traição. Em meio à 
viagem, percebeu o sofrimento dos que passam a vida no mar, enfrentado tempes-
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tades, ventanias e ondas violentas. Antes de aportar em Luanda, conheceu Beira, 
em Moçambique, e viu o quanto a cidade lembrava Salvador, na Bahia, em suas 
cores e alegria. Em Beira, teve um relacionamento com Maria-do-Mar, porém como 
marinheiro, partiu de repente, da mesma forma como ali havia chegado.

Chegando em Luanda, conheceu Iuta, por quem se apaixonou como nunca 
antes. Iuta terminou o noivado com Nizuá, que não aceitava o fim do noivado e pro-
metia vingança. Caúla e Iuta eram amigos, irmãos e amantes. Nizuá invadiu a casa 
de Iuta, tentando matá-la, mas José Babino impediu o ataque numa luta sangrenta 
em que os dois, Nizuá e Babino, morreram.

Caúla e Iuta se casaram e esperavam um filho, e planejavam trocar Luanda 
pela Bahia. Mas a verdade veio à tona, quando descobriram que eram irmãos. O 
Sardento, que destruiu os sentimentos e as vidas de Morena e Corina, também des-
truiu a dos filhos, atirando nos dois e cometendo suicídio.

A categoria espaço

O espaço compreende os componentes físicos que servem de cenário à his-
tória, a saber: ambientes físico-geográficos, decorações, objetos, bem como as at-
mosferas sociais e psicológicas. É por meio dessa categoria que situamos o enredo 
e localizamos a personagem nos aspectos sociais e culturais. É no espaço que os di-
versos personagens tomam vida e refletem seus costumes, seus sentimentos, seus 
anseios, seus medos, suas alegrias e suas histórias.

Yi Fu Tuan (1983) traz um conceito de espaço, diferenciando-o de lugar. Segun-
do esse autor, o espeço “evoca liberdade e tem um sentindo de amplitude, ao passo 
que o lugar se relaciona à segurança”. Dessa forma, o espaço seria uma noção mais 
abstrata, e o lugar, por sua vez, se ligaria ao valor que o ser humano atribui a ele. 
Assim, para Tuan (1983), espaço e lugar: 

[...] são termos familiares que indicam experiências em comum. O espa-
ço é mais abstrato do que o lugar. O que começa como espaço indife-
renciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor 
e o dotamos de valor. As idéias (sic) de espaço e lugar não podem ser 
definidas uma sem a outra. A partir da segurança e estabilidade do lugar 
estamos cientes da amplidão, da liberdade e da ameaça do espaço, e 
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vice-versa. Além disso, se pensamos no espaço como algo que permite 
movimento, então lugar é pausa; cada pausa no movimento torna possí-
vel que localização se transforme em lugar (TUAN, 1983, p. 6). 

A beleza dos romances não se restringe a espaços preestabelecidos: cidades 
gigantescas ou recônditos mínimos constituem ambientes nos quais “desdobram-
se amplas possibilidades de representação e descrição espacial” (REIS, 2003, p. 362). 
Os espaços são construções imaginativas do autor, entretanto alguns os caracteri-
zam de forma tão minuciosa, que chegam a nomear, a exemplo de Luanda Beira 
Bahia. Lugares que existem de fato, mas que são explorados somente no contexto 
da ficção, assumindo, assim, um aspecto ambíguo.

Cenários mais reduzidos refletem a condição histórica e social das persona-
gens: a casa, a vila, o bar. Embora sejam espaços pequenos, particularizados, o po-
der de criação do autor tende a aumentar, enriquecendo-os com descrições deta-
lhadas, a fim de trazer mais coerência na relação espaço/personagem.

O autor Borges Filho (2008) diz que “a criação do espaço dentro do texto literá-
rio serve a variados propósitos e seria tarefa ingrata e fracassada separar e classifi-
car todos eles” (p. 1). Entretanto, ele elenca alguns, a saber:

• Caracterizar as personagens, situando-as no contexto socioeconômico 
e psicológico em que vivem;

• Influenciar as personagens e também sofrer suas ações;
• Propiciar a ação;
• Situar a personagem geograficamente;
• Representar os sentimentos vividos pelas personagens;
• Estabelecer contraste com as personagens;
• Antecipar a narrativa.

Tais propósitos são específicos da categoria espaço, o que diferencia, conforme 
diversos autores, de outros elementos como cenário, natureza, ambiente, paisagem 
e território.
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Descrição do espaço em Luanda beira bahia

Em Luanda Beira Bahia, o espaço não se restringe a apenas um ambiente. A 
história se passa em vários lugares – Pontal, Ilhéus e Salvador, na Bahia; Luanda, na 
Angola, e Beira, em Moçambique.

Pontal é um lugarejo onde vivem algumas famílias de pescadores. É um lugar 
calmo, ensolarado, com muitos coqueiros, muita areia, algumas colinas e a beleza e 
a imensidão do mar que se abria para grandes histórias. Porém o que melhor identi-
ficava o Pontal era presença da jindiba, árvore secular que, ora se apresentava como 
uma personagem, roa se caracterizava como o próprio espaço.

Em Ilhéus, a história se passa sobretudo em sua baía, que se unia ao Pontal 
por meio das “águas mansas que mal sacudiam as canoas”. Era uma cidade aperta-
da pelo mar, quase uma ilha. Era como um pequeno labirinto de ruas estreitas que 
chegavam até ao pé dos morros. Na zona do porto, havia os armazéns das docas, 
depósitos de cacau bloqueando o espaço, navios atracados e muitos homens traba-
lhando. No outro lado da cidade, havia uma estrada de ferro, uma feira e o centro, 
com suas lojas, casas, ruas, calçadas e postes.

Em Salvador, o primeiro contato visual para quem vinha do mar era o porto, que 
por se localizar em uma capital, tinha uma dimensão gigantesca em relação à rea-
lidade vivida em Ilhéus e no Pontal. Havia grandes navios atracados na ilha do cais, 
barcaças e saveiros na curva do recuo, e mais atrás, pesqueiros de todos os tipos e 
tamanho. Além dos marinheiros, pescadores e outros trabalhadores, povoavam as 
imediações do porto aventureiros, ladrões, contrabandistas, vagabundos e rameiras 
caçando homens. E em suas ruas, muitos cabarés.

Na beira do cais, as águas sujas com restos de comida e cascas de frutas apon-
tavam que ali perto havia um grande mercado com muitas pessoas comprando e 
vendendo. Todas as barracas eram iguais e se apertavam nos estreitos corredores 
internos, de onde exalava um forte cheiro de feira. Panos coloridos, imagens de san-
tos e pontos de macumba, tudo se encontrava naquele comércio. E no fim, já na rua 
do lado do elevador, vendia-se muita comida – caruru, moqueca de peixe e vatapá. 
Tinha também cachaça em bambu e coco.

Na Cidade Baixa, havia sobrados nas colinas, avenidas, alamedas, igrejas e jar-
dim, e na velha Bahia, muitas ladeiras em labirintos, além dos conventos e dos fortes.
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Luanda era uma cidade que lembrava Salvador. O porto, a cidade, as pessoas 
e a cultura traziam à lembrança dos marinheiros a imagem da capital baiana. No 
porto, havia grande movimento, e os guindastes e os grandes navios davam impo-
nência àquele ambiente, de onde e para onde partiam e vinham pessoas do mun-
do inteiro. No entanto, diferente de Salvador, o mar e o vento no cais eram muito 
mansos.

As avenidas, jardins, ruas, alamedas, praças; os fortes de guerra, os sobradi-
nhos magros e os casarões pesados; tudo embelezava aquele espaço, que abrigava 
um povo forte e guerreiro, sempre aberto a receber os que de longe vinham. As fa-
velas, entretanto, expunham um casario de minúsculos abrigos que mais lembrava 
uma senzala. Ao longo desse cenário, muitos terreiros de massembas. 

A diversidade cultural percebida na religiosidade e na língua eram traços fortes 
daquele povo. Tudo girava em torno da idolatria às quiandas, as temidas sereias de 
Luanda, cujos filhos faziam uso de duas línguas, o quimbundo e o umbundo. E lon-
ge, muito longe, a selva com os bichos grandes, leões e elefantes, girafas e zebras, 
numa África distante, com céu vermelho, cor de sangue.

Em Beira, Moçambique, o clima era muito quente, o céu avermelhado e a cla-
ridade forte. Quem chegava pelo mar, sentia um ar diferente, com cheiro de terra e 
mato. E quando se avistava totalmente a cidade, deparava-se com o porto de Aru-
anqua. Os estivadores negros povoavam o cais e seus guindastes, boias de armação 
e navios. Avistava-se também a estrada de ferro e a ponte do rio Pungoé.

Do outro lado, às margens do oceano Índico, encontravam-se rodesianos em 
suas barracas, vivendas ricas entre jardins e árvores sombreando a avenida. Naque-
la praia, via-se bandos de negros que vinham da selva com suas famílias, às vezes 
alegres, outras vezes amedrontados em seu primeiro contato com o mar.

Análise da categoria espaço em Luanda Beira Bahia

Na obra de Adonias Filho, os espaços são distintos, mas os sentimentos trans-
põem distâncias, mares, tempestades e ventanias. As emoções transpõem, até mes-
mo, a lógica da vida, a ordem natural das coisas, vivenciadas por pessoas simples 
e sofridas, que se unem por meio da semelhança cultural, do mar e do sangue, da 
busca constante pelo amor, e do desejo de ser feliz.



25

XXVI Jornada do Gelne

As personagens sofrem influência do espaço, e muitas vezes o transformam. 
No Pontal, onde a vida girava em torno do cacau e da pesca, as personagens absor-
viam características dessas atividades. O cacau, produto cultivado na Bahia, atraía 
comerciantes do mundo inteiro, e os marinheiros que por lá passavam, interagiam 
com aquele espaço e seus moradores. Os nativos sabiam que para eles não existia 
muita perspectiva de vida, e sonhavam em conhecer o mar e outras terras, inspi-
rados nos marinheiros, que traziam suas experiências e histórias de vida. As mu-
lheres, entristecidas e relutantes, sabiam que seus filhos e seus maridos um dia se 
entregariam às viagens marítimas. Para elas, seus homens pertenciam mais ao mar 
e ao mundo do que a elas próprias. A exemplo disso, tem-se morena, personagem 
que sofria pela perda de seu marido João Joanes, o Sardento. Ela acompanhava o 
crescimento de Caúla, seu filho, e já vivia angustiada porque sabia que um dia ele 
seguiria o exemplo do pai.

Na verdade, o Pontal não exportava apenas cacau, exportava pessoas tam-
bém. Colonos tornavam-se pescadores, que tornavam-se marinheiros, que sumiam 
mar à fora.

Ilhéus era o primeiro passo para quem desejava sair do Pontal. Este era muito 
simples e pacato em relação àquela. E conhecer Salvador, sem antes passar por 
Ilhéus, era praticamente impossível, dada a forte ligação desses espaços. Para Caúla, 
Ilhéus representou seu processo de amadurecimento. Sua puberdade, sua adoles-
cência e autoconhecimento foram sendo construídos em suas experiências naquela 
cidade. Seu primeiro emprego, sua primeira paixão e suas frustrações aconteceram 
lá, impelindo-o a partir para o mar. Ilhéus representava para Caúla um período de 
preparação, sem o qual não teria coragem de ir mais longe.

Em Salvador, a diversidade cultural e social é um traço muito forte, e isto era 
bem perceptível na aglomeração de pessoas que transitavam diariamente no porto. 
Pessoas sérias e trabalhadoras como Mestre Vitorino e o sardento povoavam o cais 
e se relacionavam com pessoas de má fé como Mãe Filomena e Conceição do Car-
mo. A mistura de etnias e pensamentos, a dinâmica do trabalho pesado e a agitação 
do comércio tornavam as pessoas do cais mais frias e gananciosas. Isso foi demons-
trado na experiência vivida por João Joanes, o qual foi envolvido numa armação que 
o colocou como traficante, e só se livrou da morte porque nadava bem e conhecia 
todo aquele espaço. Foi em Salvador também que Caúla conheceu e amou Concei-
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ção do Carmo; iludiu-se e foi traído por ela. Pai e filho não tiveram boas experiências 
naquela cidade, e compartilhavam do mesmo desejo: fugir daquele lugar.

Beira representou para Caúla um período de experiência como marinheiro em 
fase de amadurecimento. A claridade da cidade e o cheiro de terra expressavam 
sentimentos de harmonia, discernimento e maturidades contidos em Caúla. Rápida 
foi sua passagem por lá, como rápida e avassaladora foi sua paixão por Maria-do
-Mar. Em Beira, o jovem de repente chegou e de repente se foi, levando consigo a 
certeza de que, a partir de então, pertencia ao mar.

Luanda representava o outro lado da vida do Sardento. O lado obscuro e dis-
tante pelo qual Morena tanto chorou e sofreu. Quando no Pontal todos davam o 
Sardento por falecido, em Luanda, ele escrevia outra parte de sua história que se 
desencadearia num trágico fim. A complexidade e a grandiosidade desse espaço re-
fletiam-se nas personagens e suas histórias. A diversidade étnico-cultural de Luanda 
era percebida no envolvimento amoroso entre pessoas de países distintos. Ali, dife-
renças de língua e de costumes não eram barreiras para o surgimento de paixões. 
O Sardento, brasileiro, envolveu-se com Corina Mulele, africana, e juntos tiveram 
Iuta, que mais tarde tornou-se noiva de Nizuá, toureiro espanhol. Depois a jovem o 
deixou para ficar com o brasileiro Caúla.

Luanda configurou-se como o espaço onde Caúla atingiu seu auge de homem 
maduro e independente. Ele decidiu abandonar seus companheiros de barco para 
morar ali e viver um grande amor com Iuta. Não sentia dificuldade em habitar um 
lugar tão distante da Bahia, pois Luanda tinha as ruas, as ladeiras, os costumes, a 
religiosidade e os negros de Salvador. O jovem sentia-se em seu país. Entretanto as 
mortes de Nizuá e José Babino, em forma de destino, fizeram com que Caúla e Iuta, 
esta grávida do seu próprio irmão, saíssem em direção ao Pontal, em Ilhéus, Bahia.

E foi lá no Pontal, onde tudo começou, que as histórias, enfim, se afunila-
ram. Porém, é necessário se atentar para o mar como espaço privilegiado da 
narrativa, exercendo, nas palavras de Almeida (2014), “o papel de personagem 
principal” (p. 34).

A mesma autora afirma que 
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“O mar em Luanda Beira Bahia é, ao mesmo tempo, liberdade e prisão. 
Liberdade porque, para os que nele se aventuravam, se apresentava 
como porta de entrada para o desconhecido, para o mundo. Por outro 
lado, a atração que determinados homens sentiam pelo mar era tama-
nha que, ainda que quisessem permanecer em terra firme não consegui-
riam” (Almeida, 2014, p. 34)

Assim sendo, além das cidades de Ilhéus, de Salvador, de Luanda e de Beira, 
está o mar, soberano, dono mesmo das terras que o circundavam e, de certa for-
ma, também comandante do destino dos homens. E de forma sensacional, no fim 
da narrativa, Adonias Filho retoma os dois elementos de maior projeção nesse seu 
romance – a jindiba e o mar – que servem, respectivamente, de caixão e cemitério 
para os irmãos-amantes e seu pai assassino. Violência, sangue e morte... tudo sob 
o olhar da jindiba.

Conclusão

Em Luanda Beira Bahia, Adonias Filho une espaços distintos através de perso-
nagens marcantes e de um enredo que mistura poesia, ação e suspense. Os espa-
ços se identificam através das semelhanças e diferenças socioculturais, e tornam-se 
próximos pelo intercâmbio das personagens, que ora influenciam os espaços, e ora 
são influenciados por eles.

Caúla, Iuta, João Joanes, Morena, Corina, Mãe Filomena, Conceição do Carmo, 
Maria-do-Mar e os outros sujeitos envolvidos nessa intrigante história são espelho 
de seus lugares; reflexo das culturas, dos costumes e das relações percebidas nes-
ses cenários. Esses espaços protegem e expõem suas personagens que transitam 
no Pontal, em Ilhéus, em Salvador, em Luanda e em Beira através do grande elo: o 
mar. O mar, que fazia dos portos o ponto de partida para as alegrias e frustrações 
da vida. Mar e terra brigavam por seus filhos, brigavam incansável e inutilmente 
contra o destino.

Luanda Beira Bahia mostrou a força da categoria espaço, sem a qual a história 
não teria sentido, o enredo não fluiria e os personagens perderiam sua identidade.
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ComuniCação individual

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LITERATURA

GINETE CAVALCANTE NUNES1 (UFRPE) 

Introdução

Esta pesquisa nasceu da necessidade de contribuir com reflexões que bus-
quem a contemplação de aporte para o ensino-aprendizagem da literatura e a for-
mação de seus professores, no ensino superior, em especial no que diz respeito à 
literatura. Portanto, este artigo objetiva apresentar algumas considerações a res-
peito de como têm sido realizadas as aulas de literatura no Curso de Letras e qual 
a visão que os formados do oitavo (8º) período têm sobre o estudo da disciplina de 
literatura. Entendemos que a literatura é um fenômeno social e, portanto, necessita 
ser ministrada por um professor que tenha sensibilidade para captar os aconteci-
mentos e os problemas que envolve a sociedade, mas nos questionamos: quem é o 
professor de literatura e como tem sido a sua formação? Compreendemos que para 
que a literatura desperte a atenção do aluno, ela precisa estar vinculada com a vida, 
pois, literatura é efetivamente vida. 

Entendemos que assim, o professor além de estar informado sobre a sua dis-
ciplina, precisa estabelecer relações que possibilitem a leitura do mundo pelo viés 
da leitura literária.

Desta maneira, o professor de literatura deve ter conhecimento do objeto do 
seu trabalho que é o texto literário. Se isto não ocorre, o ensino fica deficitário, com 
lacunas difíceis de serem preenchidas, já que o próprio objeto de materialização é 
por natureza, complexo. Mas, algumas questões são necessárias para a reflexão: A 
formação do professor de letras o qualifica para ensinar literatura? Como a faculda-

1. Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS) na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFR-
PE) em Garanhuns-PE. Endereço eletrônico: ginetecavalcante@bol.com.br 
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de ensina o graduando de letras a tratar com o texto literário? O aluno do curso de 
letras tem conhecimentos adequados e suficientes para ser professor de literatura? 
Os alunos graduandos em letras leem a obra literária completa durante as aulas de 
literatura, ou durante o curso de letras? A aula de literatura na graduação tem pro-
piciado o encontro do aluno com o texto literário?

Diante destes questionamentos, cabe-nos ter a preocupação com a formação 
do professor de literatura. Compreendemos que o professor é responsável pela 
formação literária de seus alunos, pois, existe um ponto de ruptura na história da 
leitura escolar: a própria prática.

A formação do professor pesquisador e reflexivo

No modelo reflexivo de formação de professores, a prática adquire o papel 
central/eixo de todo o currículo, assumindo-se como o lugar de aprendizagem e de 
construção do pensamento prático do professor (GOMEZ, 1995).

Quando um professor se torna observador de sua própria prática ele conse-
quentemente se faz um profissional crítico da sua práxis, pois, permite uma maior 
“naturalidade” e “flexibilidade” da observação, neste caso nos convém citar mais 
uma vez Paulo Freire quando diz:

 Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que fazeres 
se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino contínuo buscan-
do, reprocurando. Ensino por que busco, por que indaguei, por que in-
dago e me indago. Pesquisando para conhecer o que ainda não conheço 
e comunicar ou anunciar a novidade.  (FREIRE,1996, p. 29) 

O conhecimento profissional prático é de natureza evolutiva, o que significa 
que está aberto a mudança. Mudar o conhecimento profissional prático não é uma 
mera questão do prático individual ou do teórico alinhado, pois requer uma ampla 
formação cultural e social tanto quanto uma mudança nos contextos profissionais, 
nas relações pessoais, nas relações de poder que os habitam.

No âmbito educativo, produzir a mudança através da Investigação Participativa 
pode construir-se num importante processo emancipatório ao propor uma respos-
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ta a problemas concretos, situados, locais longe do frenesi normativo e da retórica 
nominalista – formular as questões a estudar, elaborar os objetivos a prosseguir e 
as metodologias para abordá-los e monitorá-los, definir formatos para avaliar os 
resultados.

O professor como sujeito e participante na Investigação Participativa colabora-
tiva participa também na avaliação dos resultados e do impacto da ação, sem deixar 
essa tarefa meramente a autoridades externas ao processo, tais como a inspeção 
ou investigadores externos, mas de assumir proativamente a avaliação interna do 
processo, dos resultados e do impacto como parte integrante da investigação par-
ticipativa.

O professor nesse processo não é nem objeto nem sujeito, mas participante 
nos processos avaliativos.

Neste sentido, Piaget (1994) afirma que:

A preparação dos professores [...] constitui realmente a questão primor-
dial de todas as reformas pedagógicas [...] pois, enquanto não for a mesma 
resolvida de forma satisfatória, será totalmente inútil organizar belos pro-
gramas ou construir belas teorias a respeito do que deveria ser realizado. 
(PIAGET,1994, p. 25-26) 

Segundo Ferreiro (1992, 48-49), “o ponto mais delicado de qualquer processo 
de mudança qualitativa é a capacitação de professores”. As experiências têm de-
monstrado que “os processos de capacitação mais rápidos, profundos e bem-su-
cedidos, parecem ser aqueles em que alguém acompanha o professor em serviço”.

Nesse processo de formação, é de fundamental importância que o professor: 
tome consciência do que faz ou pensa sobre sua prática pedagógica; tenha uma 
visão crítica das atividades e procedimentos na sala de aula e dos valores culturais 
de sua função docente; adote uma postura de pesquisador e não apenas de trans-
missor; conheça melhor os conteúdos escolares e as características do desenvolvi-
mento e aprendizagem dos seus alunos.

Nesse sentido, entende-se que o profissional da educação é antes de tudo 
um agente de transformação social e assim sendo abordaremos o potencial peda-
gógico da Investigação Participativa. Para tanto enfocamos os pressupostos que 
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fundamentam a ação do professor como um intelectual crítico, capaz de produzir e 
recriar saberes, bem como as condições de formação de um professor autônomo 
que busca no conhecimento qualificado as possibilidades para renovar e inovar 
em sua prática educativa. A Investigação Participativa é vista em sua concepção 
formativo-emancipatória, dando sustentação às concepções que referendam a ne-
cessidade e a possibilidade de formação do professor investigador. 

Franco (2003) considera que todos os envolvidos na prática reflexiva precisam 
constituir-se em investigadores no contexto da práxis, e, nesse sentido poderão de-
senvolver saberes no sentido de sua emancipação como sujeito.

Esses saberes referem-se tanto a predisposições para participar de um pro-
cesso de pesquisa como à disponibilidade para se construir como pesquisador de 
sua prática ou, ainda, à possibilidade de se transformar em um sujeito produtor de 
conhecimento. 

Literatura e Ensino: uma necessidade de reflexão para o 
estudante de Letras

De acordo com Jouve (2012) em sua obra Por que estudar literatura? Ao comen-
tar sobre o porquê ler e estudar literatura, reflete que lemos um texto literário por 
prazer, por emoção estética, enquanto o estudamos por outras razões. Segundo ele 
os professores de literatura não podem provar aos seus alunos que têm um gosto 
literário melhor e mais apurado que estes; isto em um nível pessoal. Em compen-
sação, podem demonstrar que determinado texto exprime uma visão das coisas, 
lança um olhar sobre a vida, tem relação com a existência, faz uma reflexão sobre 
a linguagem e que desta maneira, tudo isso torna seu estudo necessário. Dentro 
desta reflexão, torna-se necessário lembrar o que disse Candido (2004), afirmando 
que a Literatura satisfaz uma necessidade essencial do ser humano “a necessidade 
de ficção e fantasia”. Ainda em seu texto “Direitos humanos e Literatura”, Candido 
(2004) defende o direito a ela à todos os seres de todas classes sociais e argumenta 
também sobre o poder transformador que a literatura possui, através dos textos 
que trazem “livremente em si o que chamamos de bem e o que chamamos de mal” 
e por isso nos humanizam:
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Entendo aqui por humanização [...] o processo que confirma no homem 
aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, 
a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamen-
to das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o 
senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, 
o cultivo do humor. A literatura desenvolve em nós a quota de humani-
dade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a 
natureza, a sociedade, o semelhante. (CANDIDO, 2004, p. 180)

 Assim, a literatura sendo uma forma de nos comunicarmos com os outros 
pode contribuir, sem dúvida, para o bom desenvolvimento das relações humanas e 
para o reencontro do homem com seu espírito, como nos sugere Todorov (2009):

A Literatura pode muito. Ela pode nos estender a mão quando estamos 
profundamente deprimidos, nos tornar ainda mais próximos dos outros 
seres humanos que nos cercam, nos fazer compreender melhor o mun-
do e nos ajudar a viver. Não que ela seja, antes de tudo, uma técnica de 
cuidados para com a alma; porém, revelação do mundo, ela pode tam-
bém, em seu percurso, nos transformar a cada um de nós a partir de 
dentro. A literatura tem um papel vital a cumprir [...] (TODOROV, 2009, 
p. 76)

Dessa maneira, compreendemos que o ensino de literatura deve configurar-se 
como um conjunto de experiências estéticas que proporcionem ao graduando de 
letras, autonomia de leitura, pensamento crítico, educação da sensibilidade e do au-
toconhecimento, e principalmente da condição humana. Todorov (2009) ainda dis-
corre sobre a importância da literatura para a compreensão da condição humana:

[...] a literatura é pensamento e conhecimento do mundo psíquico e so-
cial em que vivemos. A realidade que a literatura aspira compreender é, 
simplesmente (mas, ao mesmo tempo, nada é assim tão complexo), a 
experiência humana. Nesse sentido podemos dizer que Dante ou Cer-
vantes nos ensinam tanto sobre a condição humana quanto os maiores 
sociólogos e psicólogos e que não há incompatibilidade entre o primeiro 
saber e o segundo. (TODOROV, 2009, p. 77)
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          Através da citação acima, pode-se claramente perceber o poder que tem 
a literatura de atuar na formação do indivíduo, levando-o a perceber a condição hu-
mana e a experiência presente nessa condição.  Assim, corroborando com Todorov 
(2009), Bernardo (2002) ressalta a importância da presença da disciplina de litera-
tura no currículo escolar:

[...] Por que a literatura tem importância institucional? Por que é ensina-
da nas escolas e nas universidades? Por que tantos alunos, e até mesmo 
muitos professores (mormente das chamadas disciplinas exatas), consi-
deram o estudo da literatura o supra sumo da cultura inútil e, a despeito, 
ela continua a ser ensinada e cobrada, com significativo espaço na grade 
curricular e nos exames vestibulares? (BERNARDO, 2002, p. 148)

Percebemos que o que justifica o estudo da literatura, bem como a sua pre-
sença no currículo escolar é o fato dela nos permitir aprofundar a altura, o saber, os 
conhecimentos, tornando-nos cidadãos mais conscientes e críticos, algo que, sem 
dúvida, vem em inteiro bem da humanidade. Entendemos, portanto, que o direito 
à literatura faz parte dos direitos essenciais à vida, e que os professores de letras 
necessitam usufruir deste direito, para que possam contemplar mais aspectos da 
realidade como bem afirma Bernardo (2002):

[...] A realidade nos é inacessível porque ela engloba tudo o que existe e 
todas as perspectivas possíveis. Ora, não podemos ver “tudo”, mas ape-
nas nesgas de coisas [...] A ficção, a literatura, fazem mais do que ampliar 
as nossas perspectivas, ao mapearem a realidade, anunciando territó-
rios inexplorados e desconhecidos; a ficção e a literatura nos permitem 
viver o que de outro modo talvez não fosse possível, ou seja, nos permi-
tem ser outros (os personagens) e adquirir, ainda momentaneamente, a 
perspectiva destes outros - para, adiante, termos uma chance de cum-
prir o primado categórico de todas as éticas, de tão difícil realização: ser 
o que é. (BERNARDO, 2002, p. 147)

Para a promoção do letramento literário, faz-se necessário ir além da simples 
leitura do texto literário, tentando superar as dificuldades que engendram esse tra-
balho que por natureza é complexa. 
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Vejamos o que afirma Paulino (2007): 

A arte não mente, ao tornar concreto o imaginário por meio da lingua-
gem. No caso da literatura, essa linguagem é língua oral ou escrita que 
ultrapassa padrões, tanto na materialidade significante quanto na ins-
tauração de sentidos. Assim, no plural, o termo “sentidos” revela-nos ou-
tro aspecto da existência do texto literário enquanto texto artístico: não 
há como nele negar o caráter poli-fônico do discurso, e não foi por acaso 
que Bakhtin escolheu a literatura para fundamentar sua teoria dialógica 
da enunciação. O outro está presente, portanto, de forma assumida no 
discurso literário, e mais presente nele que em outros discursos. [...] A 
leitura literária eticamente desejável tem um campo de liberdade e de 
subjetividade digno de atenção, especialmente por parte de professores 
desejosos ou obrigados a seguir parâmetros, supervisões, coordenado-
res, programas, manuais didáticos e pais. (PAULINO, 2007, p. 13-19)

Percebemos nesta passagem que o texto literário, então, como discutido por 
diversos autores de renome, é subjetivo e faz um trabalho de destaque com a lin-
guagem.

Entendemos, portanto, que o acesso à literatura é, na verdade, o estabeleci-
mento de um diálogo possível a qualquer um que queira “ouvir” a sua voz e com-
preender além do que se pode ver. A literatura não é só um objeto de estudo, é, so-
bretudo, em sua concepção mais ampla, o conjunto de vozes declamadas por várias 
falas ao longo da história da Humanidade, nos permitindo descobrir e ampliar nos-
sa realidade. O “inexplorado” e o “desconhecido” pode ser descoberto e vivenciado 
através da literatura.

É importante considerar o que Cereja (2005) afirma:

Falta aos professores de literatura clareza quanto à especificidade do 
objeto que ensinam. Sendo a literatura uma arte verbal, o ensino de 
literatura deve necessariamente comportar o desenvolvimento de ha-
bilidades de leitura de textos literários e reflete ainda que a formação 
profissional do professor é um dos fatores responsáveis pelo sucesso do 
curso de literatura. (CEREJA, 2005, p. 52). 
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Devemos pensar e nos preocupar com a formação do professor de literatura, 
pois este vai trabalhar com o texto literário e precisa se apropriar do seu objeto de 
trabalho, e esta apropriação deve começas no curso de letras. Nesta perspectiva, 
Todorov (2009) define o perigo pelo qual passam milhões de jovens pelo Brasil. Uma 
“didática” pouco aprazível da Literatura, distanciando assim os alunos do gosto pela 
Literatura onde o texto literário não exerce o seu papel de ser um aliado às práti-
cas cotidianas da sala de aula, em que o professor deve trabalhá-lo sem retirar ou 
desmerecer as suas características específicas, mostrando, analisando e debatendo 
com os alunos as suas propriedades específicas e sobretudo lendo o texto literário 
com os alunos. Cereja (2005) enfatiza que “A formação profissional do professor é 
um dos fatores responsáveis pelo sucesso do curso de literatura”. Enfatizamos aqui, 
a necessidade de uma boa formação para o professor de Literatura, primeiramente 
voltada para a reflexão sobre seu objeto de trabalho que é o texto literário e para 
a compreensão da literatura como uma necessidade e um direito do ser humano, 
sendo assim, pensamos estar a caminho de uma formação de professores de Lite-
ratura e para a Literatura.

Metodologia da pesquisa

Esta pesquisa foi desenvolvida na Faculdade de Formação de Professores de 
Araripina (FAFOPA) na turma do oitavo (8º) Período do curso de Letras, a qual possui 
vinte e um (21) alunos formandos. Esta pesquisa foi realizada no final do segundo 
semestre do ano letivo de 2015.

Para a coleta de dados foi utilizado um questionário, sendo assim, feita a in-
terpretação quantitativa dos dados bem como a análise de conteúdo referente à 
questão aberta. 

O questionário aplicado aos graduandos possui 6 (dez) perguntas fechadas, e 
uma pergunta aberta com resposta discursiva. Este questionário tratava-se basica-
mente de buscar compreensões e reconhecimento do trabalho realizado pelo pro-
fessor na disciplina de literatura no curso de letras e que visão estes alunos tinham 
sobre o tratamento dado à literatura no Ensino Superior pelo seu professor, buscan-
do sobretudo perceber se estes graduandos sentiam-se preparados para leciona-
rem a disciplina de literatura, trabalhando assim de forma efetiva o texto literário.
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Resultado e discussão

De acordo com a pesquisa realizada através do questionário aplicado aos gra-
duandos do oitavo (8º) Período Curso de letras com um total de 21(vinte e um) alu-
nos foi colhido o seguinte resultado em questões fechadas: 

80%

20%

questão 1

sim

não

Em resposta à primeira questão: Você gosta de literatura? 80% dos alunos disse-
ram gostar de literatura e 20% afirmaram não gostar.

81%

19%

questão 2

sim

não

Em resposta à segunda questão: O seu professor (a) tem sido intermediário entre 
o texto literário e você, nas suas leituras? Tem ajudado a compreendê-lo, a interpretá-lo? 
81% dos alunos disseram que sim e 19% afirmaram que não.
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80%

20%

questão 3

sim

não

Em resposta à terceira questão: Você se sensibiliza nas aulas de literatura? Ou 
seja, é uma aula agradável, de descobertas e curiosidades através do texto literário? 80% 
dos alunos disseram que sim e 20% afirmaram que não.

85%

15%

questão 4

ens. Frag das o

ens. Comp.dos textos

Em resposta à quarta questão: Durante todo o curso de letras você considera que 
o texto literário na sua completude tem sido o centro da aula de literatura ou apenas his-
tória da literatura brasileira com fragmentos de textos? 85% dos alunos disseram que 
texto literário foi ensinado de forma fragmentada e 15% dos alunos responderam 
que o texto literário foi trabalhado na íntegra.
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0%

7%

50%

43%

questão 5
lê t.as obr

lê q. t. as o

lê a. obras

nunca lê

Em resposta à sexta questão: Como você costuma agir em relação às obras indi-
cadas pelo professor de literatura? 0% dos alunos disseram que leem todas as obras, 
7% disseram que leem quase todas as obras, 50% dos alunos disseram que leem 
algumas obras e 43% dos alunos disseram que nunca leem as obras.

Esse é um dado preocupante pois mostra a falta de interesse e de relação do 
aluno com o texto literário.

95%

5%

questão 6

sim

não
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Em resposta à sexta questão: Você considera significante o estudo da literatura 
como uma disciplina que tem relevância social? 95% dos alunos disseram considerar 
que a literatura é uma disciplina que tem relevância social e 5% afirmaram que a 
literatura não tem relevância social.

Análise de Conteúdo à questão aberta

Selecionamos aqui algumas respostas dos alunos à questão 7 (sete): A aula 
de literatura lhe incentiva a ler textos literários, tais como Memórias Póstumas de Brás 
Cubas de Machado de Assis ou tende a afastá-lo desse tipo de leitura? Explique.

 Para o primeiro grupo de resposta dos alunos, procuramos selecionar aquelas 
que se referem ao ensino de literatura de uma forma “positiva” e “necessária” com a 
apresentação dos autores e obras trabalhados pelo professor. Para o segundo gru-
po procuramos selecionar os alunos que aparentemente responderam “negativa-
mente” à questão, mostrando alguma insatisfação com as aulas de literatura, com a 
metodologia do professor com os autores trabalhados no curso de letras.

Grupo 1

Respostas dos alunos

A1- As aulas sim, quando o professor fala, a vontade de ler é grande, mas 
o tempo não deixa. 
A2- A aula de literatura nos leva à reflexão sobre quão importante é conhe-
cer obras renomadas como a de Machado de Assis.
A3- A aproximação e o estudo da literatura nos incentivam a aprofundar o 
estudo das obras literárias.
A7- Sim! Quando o professor aprofunda o texto e nos leva a procurar os 
referidos textos com desejo de nos dedicarmos nessas leituras, temos, en-
tão, um bom professor de literatura.
A8- Incentiva de modo que procurando nos envolver com a disciplina, pois 
a leitura literária aperfeiçoa a aprendizagem.
A9- Sim, pois os professores sempre nos indicam muitas obras.
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A10- A aula de literatura nos aproxima da leitura de diversos escritores que 
contribuíram ou contribuem para a literatura no nosso acervo literário.
A11- Ela me possibilita uma gama de leituras e entre elas encontram-se es-
sas leituras mais tradicionais, mas também outros tipos de textos que para 
mim podem ser significativos.
A15- Ao me deparar com um texto que fala sobre um morto que tem me-
mória, logo isso desperta em mim o interesse de aprofundar-me e delei-
tar-me com essa obra, isso responde a pergunta, mas também desperta 
sobre o porquê de uma obra como Memórias Póstumas de Brás Cubas, 
não despertar tanto interesse nos outros e porque essa obra é largamente 
utilizada pelas faculdades e escolas por todo o Brasil?

Explicitação dos significados

• Reconhecem o incentivo do professor de literatura para a leitura das 
obras.

• A aula de literatura os leva à reflexão.
• A aula de literatura os leva a conhecer obras de escritores renomados.
• O estudo da literatura leva os alunos a aprofundarem o estudo de obras 

literárias.
• O incentivo vem quando o professor aprofunda o estudo do texto lite-

rário.
• A leitura literária aperfeiçoa a aprendizagem.
• Os professores indicam obras literárias.
• Os escritores trabalhados contribuem para o enriquecimento literário.
• O estudo da literatura possibilita muitos conhecimentos, tanto com o 

trabalho de autores clássicos quanto com autores mais modernos e con-
temporâneos.

• A literatura desperta a curiosidade e o interesse ao tratar sobre temas 
variados e de diversas maneiras.

• O estudante se questiona sobre o porquê de uma obra tão rica e clássica 
como a de Machado de Assis não despertar o interesse e curiosidade de 
alunos do ensino médio e mesmo assim ela continuar a ser trabalhada 
nas escolas.
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Grupo 2

Respostas dos alunos

A4- Não, nossas aulas nem sempre são em cima de autores ou escri-
tores de grande importância na Literatura Brasileira, e sim, através de 
data show, imagens e vídeos com apresentação de escritores e autores 
de outras épocas que para mim não é de tanta importância dentro da 
Literatura Moderna.
A5- Na maioria das vezes o foco são obras como a citada, dificilmente 
trabalha-se outros tipos de literatura, mas dependendo da metodologia 
do professor, qualquer leitura literária pode ser significativa.
A6- Não, geralmente nossas são apresentações de escritores pelo profes-
sor e depois o professor divide a turma em grupos, com o principal ob-
jetivo de estudarmos, pesquisarmos e buscarmos informações sobre os 
autores ou escritores em estudo. O professor transmite literatura através 
de apresentações, teatro e data show.
A13- Até leio por curiosidade, já que o professor traz textos e nunca tra-
balha a obra completa.
A14- Não, as aulas de literatura são resumidas nas explicações do orien-
tador, sobre o que o mesmo entendeu ou entende sobre literatura.

Explicitação dos significados

• Não reconhece a importância de autores como Machado de Assis 
para a literatura contemporânea.

• As aulas são realizadas através de slides.
• Acredita que outros autores da atualidade deveriam ter mais espaço 

nas aulas de literatura.
• Afirma que o foco das aulas de literatura é com o escritor citado e que 

dificilmente se trabalha “outro tipo de literatura”.
• As aulas de literatura são realizadas através de Seminários produzi-

dos pelos alunos sobre a vida dos autores em estudo.
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• O professor nunca trabalha com a obra completa e sim de forma par-
cial.

• As aulas de literatura são resumidas e tangem ao entendimento do 
professor quanto ao que ele entende sobre literatura.

Considerações Finais

Percebemos através desta pesquisa a necessidade urgente de se pensar e bus-
car respostas para o ensino da literatura no curso de letras, pois o ensino de literatura 
vem sofrendo uma crise e esta crise começa com a formação do seu professor, tam-
bém no que concerne ao ensino de literatura muitas vezes o máximo que se alcança é 
o ensino da história da literatura brasileira, e ainda muito superficialmente, dicotomia 
entre os estilos de época, dados biográficos dos autores, algumas características do 
gênero, rima, métrica, apenas aspectos tradicionais do estudo de literatura, ou seja, 
numa perspectiva pouco atraente para os futuros professores de literatura.

Verificamos ainda que uma boa parte dos alunos de letras não possuem uma 
relação mais chegada com o texto literário, e muitos não se preocupam nem mesmo 
com sua leitura, situação está muito preocupante quando se percebe que este mesmo 
profissional estará possivelmente em uma sala de aula trabalhando com literatura. É 
preciso sinalizar também que o aluno do curso de letras, na maior parte das vezes, 
já não tem mais contato com o texto literário na íntegra, mas apenas com fragmen-
tos que são usados como exemplos para elaboração e apresentação de seminários 
ou como mero modelo para exemplificar características de determinada escola ou 
gênero literário, contribuindo ainda mais de forma negativa com o desinteresse dos 
alunos pelo estudo da literatura e para uma formação deficitária no que concerne à 
literatura.

Portanto corroboramos com o discurso de Todorov (2009) quando diz que “o 
estudante não entra em contato com a literatura mediante a leitura de textos literá-
rios propriamente ditos, mas com alguma forma de crítica, de teoria ou de história 
literária [...].

Com isso, podemos depreender o motivo pelo qual as aulas de literatura no cur-
so de letras têm causado um “afastamento” por parte dos alunos e não uma “aproxi-
mação”, fazendo estes entenderem-na como um trabalho inútil e desnecessário. 
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Por fim, queremos destacar que as ideias aqui contidas são reflexões, não acaba-
das, mas com possibilidades, dentre muitas existentes de se pensar com mais carinho 
sobre a formação do professor de literatura e a contribuição que uma metodologia 
voltada para o trabalho com o texto literário possa dar para essa formação de forma 
a promover qualitativamente o estudo da literatura no Ensino Superior e a formação 
do profissional de letras para o ensino de literatura.
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A LITERATURA EM LÍNGUA “ESTRANGEIRA” POR SI, 
UM OLHAR.

ÉRICA THEREzA FARIAS AbRêU (UFPE/UNEAL)

O papel da literatura nas aulas de linguagem

Nas aulas de “língua” a literatura ocupa distintos lugares. Desde o ensino bá-
sico até o curso superior o objeto literário é encontrado em como objeto de estu-
do em diversos manuais e também em alguns dicionários que o “expõem” como 
uma mostra uma língua “retirada” de interações reais. Serrani (2010) traz, a partir 
de reflexões que incluem a questão da discursividade (aqui entendida pela autora 
sobre as visões de Bakhtin e Pêcheux para abarcar a complexidade do ensino de 
linguagem) na qual coloca que “a matéria de trabalho do professor de língua(s) não 
é simples” (Idem, p.17). 

É possível observar o quanto o conceito de língua/linguagem – ou seja, a vi-
são teórica que o professor e/ou a instituição possuem, além das implicações des-
tas nas elaborações das políticas educacionais que desembocam em determinadas 
práticas e atividades didáticas. Por meio de um retrospecto sobre os métodos de 
ensino-aprendizagem em línguas, seja materna ou estrangeira, as modificações te-
óricas foram repassadas para as práticas do ensino. Aqui, em especial, trataremos 
do espanhol como língua estrangeira e observaremos os dois níveis de ensino, o 
regular (básico e superior), aos cursos não-regulares, como os ofertados por cen-
tros ou cursos de idiomas, nota-se que os materiais usados para a formação desses 
“falantes” traz uma seguinte organização: 
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Décadas Manuais Cursos de Idioma

1980 -90 Literatura como ferramenta de es-
tudo do sistema linguístico

Texto de “leitura”

2000 Literatura como “anexo” Literatura como componente 
curricular, “seção cultural”

2010 Mostra de língua “real” Textos contemporâneos

Essa tabela foi construída por meio das ideias apresentadas por Travaglia (1997) 
sobre concepção de língua/linguagem  e a analise realizada por Abrêu (ABRÊU,2008) 
de manuais para ensino de língua espanhola no Brasil  durante o período inter-
mediário . Apesar da mostra pequena, podemos perceber que o trabalho com os 
textos – sendo eles literários ou não –, estava restrito ao trabalho e demonstrações 
relativas ao sistema linguístico, sobretudo em materiais didáticos editados durante 
nas últimas décadas dos anos XX. 

Nos materiais analisados nos anos 2000 notou-se uma modificação singular 
com a inclusão de textos literários em seções denominadas “apartados culturales”, 
na qual se procurava incluir dentro do currículo a “questão” cultural. Tomemos 
como exemplo o material didático da Difusión (Editora espanhola que teve ampla 
aceitação em cursos de idioma no país), que produzia o material Gente. Analisan-
do- as edições dos anos 90 e dos 2000, pode-se observar que dado ao movimento 
de reflexão sobre o ensino-aprendizagem houve não só a inclusão no material da 
abordagem comunicativa. Contudo, nas edições de mesmo período o trabalho com 
a perspectiva  interculturalismo foi pouco abordado.

O Marco Comum de Referência de Ensino (MCRE), resultado de dez anos de 
elaboração sobre o tema da aprendizagem e a avaliação, sinaliza a mudança em 
relação ao processo educacional na Europa, o que promove também uma nova 
gama de materiais para adequar-se à nova política linguística do continente, o que 
gera uma onda de reflexão em outros lugares. Semelhante alteração de paradigmas 
acontece no Brasil quando do lançamento dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs), o que promove uma remodelação sobre o ensino-aprendizagem na área 
da linguagem. A língua estrangeira também é incluída dentro desta alteração. Do 
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período próximo, 2005, é a Lei nº 11.161, conhecida como lei de obrigatoriedade do 
espanhol, que visava inserir até 2010 a língua nos currículos das redes pública e pri-
vada. No entanto, até o presente momento, no cenário nacional a referida lei ainda 
aguarda meios para sua implementação, já que no mesmo período foi intensificada 
a abertura de cursos superiores de Letras-Espanhol para viabilizar a formação de 
docentes para preenchimento de vagas nas escolas.

 
A literatura, a educação e a formação de professores de 
“lengua-literatura”.

Valverde (1981) dizia que “la literatura comienza y termina por ser lenguaje”. 
Relacionando a concepção de língua e de literatura com a interação, poderemos 
concebe-la como um grande jogo com/da linguagem, no qual é mais evidente o tra-
balho do tramado do texto.  É na literatura que notamos mais os movimentos do 
escritor em seu apuro a dar forma a determinado conteúdo. Nos textos literários 
há uma atenção não só a este, mas também com a forma com a qual organizar-se o 
dito. Neste movimento sobre o texto “carregado de potencias significados”1 os sen-
tidos são atualizados durante o movimento da leitura.

Seja como objeto de estudo para línguas clássicas (Renascimento) ou para o 
conhecimento do vernáculo padrão e da história de um  país (Revolução de 1789), a 
literatura educa, na perspectiva de Zilberman (ZILBERMAN, 1990), pois é por meio 
da “experiência única com o texto literário”  em decorrência “das propriedades da 
literatura enquanto forma de expressão que, utilizando-se da forma de linguagem 
verbal”  há conciliação  entre a “ficção” e a “realidade” (Idem, p.18).  

Na visão da autora a leitura do texto literário, por seu aspecto dual, acionaria a 
fantasia no leitor, “colocando-o frente a frente dois imaginários e a dois tipos de vi-
vência interior”, a do autor e a do leitor. A leitura literária, nestes termos seria “uma 
atividade sintetizadora, na medida em que permite o individuo penetrar no âmbito 
da alteridade, sem perder de vista a sua subjetividade e história.” (Ibidem, p.19) 

1.  Vide Erza Pound, em o ABC da Literatura (2007) coloca que a “literatura é a linguagem carregada de 
significado”, e que a “grande literatura é simplesmente linguagem carregada de significado até o máxi-
mo grau possível”.
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Diante desta perspectiva, Serrani (SERRANI, 2010) elabora uma proposta in-
terculturalista e discursiva em que opta por trabalhar um currículo com três com-
ponentes, a saber: o intercultural, no qual conceitualmente explicita a diversidade 
sócio-cultural e discursiva e às práticas discursivas (que projeta a questão sócio-es-
pacial, a questão de identidade e os grupos sociais, e por último a questão dos lega-
dos socioculturais); o língua-discurso, cujo destaque é dado conexão entre a materia-
lidade linguística e ao processo discursivo; e, por último, a prática discursiva, espaço 
gerador de atividades interdependentes de produção e compreensão em que sejam 
coexistentes os dois componentes anteriores.2

Discussões a parte sobre o currículo, podemos tratar dizer que por meio da 
plasticidade da linguagem literária, ilustrada pela dobra da palavra, representada 
pela mimeses, que iniciaremos uma reflexão sobre a textualidade literária.  O discur-
so mimético, elemento caracterizador do texto literário, é distinto do não-mimético, 
pela variação possível da atribuição de sentido. 

É assim que este discurso apresenta um segmento que é ao mesmo tempo 
permanente – possibilitando a leitura, o reconhecimento - e uma parte mutável – 
que atualiza a leitura em dado contexto. Caberá posteriormente articular o todo da 
mímesis – a permanecia do entretanto mutável - com sua exploração pela dobra da 
palavra”. Costa Lima (COSTA LIMA, 2003,p.45) diz que o “discurso mimético distin-
guir-se-á do não-mimético por esta variabilidade necessária. 

No movimento de leitura o desvendar do texto pelo leitor/ouvinte é que “com-
pleta” o sentido. O movimento do texto literário promove, no leitor, uma busca pelo 
significante, que não pode ser aprendido, somente ‘fotografado’ no instante de lei-
tura. É no contato dos olhos com o texto, na leitura silenciosa, que as danças do “po-
deria ser” da linguagem são grafadas, o baile é instituído pelos olhos fixos no tempo 
suspenso entre o real e o imaginário que o leitor ocupa durante o ato de leitura.

Como afirma Lajolo (LAJOLO, 2008), a prática de leitura foi afastando-se do in-
dividualismo e hoje necessita de profissionais de leitura (professores, bibliotecários 
e animadores culturais). Soares (SOARES, 1999) nomeia a apropriação da literatura 

2. Aqui não procuramos tratar dos métodos de ensino gramática-tradução, indutivo/ natural ou tra-
dicional, áudio-lingual, áudio-visual ou comunicativo. Temos por objetivo refletir, de maneira pontual, 
sobre como esses métodos trabalhavam ou não com o objeto literário e/ou cultural. 
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pela escola como sendo um processo de escolarização da literatural, ela aponta que 
este fato é inevitável, pois “é da essência da escola a instituição de saberes escola-
res, que se constituem pela didatização ou pedagogização de conhecimentos e prá-
ticas sociais” (Idem, p.47).  Ainda no mesmo capítulo a autora sinaliza quais seriam 
as práticas eficazes para o trabalho com o texto literário, como as que “ocorrem 
no contexto social e às atitudes e os valores próprios do ideal de leitor que se quer 
formar” (Ibidem).

As experiências didáticas

a pensar en nuestra actuación cotidiana corno profesores de Literatura 
y Didáctica de la Literatura; en dicha actuación nuestro convencimiento 
personal sobre los valores literarios, es fundamental para convencer a 
los alumnos, a que lean con gusto, sobre todo a aquellos que nos lle-
gan a las clases, desmotivados hacia la literatura, materia humanística 
y esencial para su formación cultural. (…) Por lo que es preciso, no sólo 
reflexionar, sino actuar de acuerdo con nuestras fuerzas sobre la grave 
carencia que supone el no sentir la necesidad de leer. Pero ... ¿cómo 
hacerlo? ¿Cómo debe enfrentarse el profesor a la enseñanza de la lite-
ratura? ¿Qué relación hay entre la literatura y la educación? .. Ante todas 
estas preguntas que yo me planteo, trato a la vez de implicar a mis alum-
nos, futuros maestros, en la enseñanza de la literatura. (MAGÁN, p.3-4)

Diante das palavras de Magán, como devemos compor nossa sala de aula? 
Como devemos abordar o currículo/ementa nas aulas de literatura em língua es-
trangeira? Sabemos que há uma estreita correlação entre língua e literatura, a lin-
guagem é o espaço de interseção entre as duas áreas de formação no curso de 
Letras. Mas com podemos, ao menos dentro das aulas de literatura contemplar os 
componentes proposto por Serrani (2010) ou mesmo pelo MCRE? Levando a formar 
os futuros formadores de espanhol? Desde o enfoque condutivista ao comunicativo 
o ensino da literatura, como vimos, saltou. De meio passando a centro até, ser – 
como no MCRE -, um componente central, que na leitura de Serrani (Idem) poderia 
estar “presente” em dois dos componentes iniciais da estudiosa.  
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Figura composta após leitura de COELHO (2007)

Coelho (2007) estabelece uma série de relações entre autor-texto-leitor: infor-
mar, educar, entreter, persuadir e expressar uma opinião ou ideia. Com esta classifi-
cação a autora visa relacionar a leitura e a perspectiva de utilização dos textos bem 
como da conexão entre uma variedade de leitores e as possíveis “respostas” dos 
textos construídos pelos leitores durante o contato com o texto.

Durantes as duas experiências didáticas  aqui citadas aponto que os alunos 
eram, em geral, estranhos aos textos literários. E quando o conheciam tinha por 
mediador algum familiar, professor ou blogueiros. Das sondagens prévias ao início 
do contato com a literatura de língua estrangeira, muitos não acreditavam que te-
riam “mais” uma literatura no currículo, outros – dada a opção pela licenciatura em 
apenas uma língua, indagavam quantas disciplinas teriam e qual seriam os objetivos 
dessas na formação do grupo. 

Observações feitas e sondagens analisadas, seguimos para o planejamento, 
nos orientando por métodos mistos – como sinalizou  Mato – pois esta parece ser a 
forma mais razoável para o seguimento de transição entre os enfoques propostos. 
Como ponto entre os dois cursos trabalhados, seguimos por iniciar o trabalho com 
os conceitos- chaves para o ensino de uma literatura, seguindo o modelo de Antô-
nio Cândido, em Literatura e Sociedade, no qual a estrutura de produção/recepção 
começa a esboçar-se: leitor-leitura, literatura, autor, suporte, livro... Passando por 
estes pontos, travamos uma reflexão sobre as questões de literatura, historiografia 
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literária, análise sincrônica e diacrônica. Tratados estes, mergulhamos no mundo do 
outros associando literatura, língua e cultura para que entre fronteiras fluidas pu-
déssemos passar aos textos da época de formação e colonial, para em seguida dar 
seguimento aos outros períodos trabalhados nas disciplinas subsequentes. 

Conclusões 

Decir a las gentes lo que deben leer es generalmente inútil o 
perjudicial, porque la apreciación de la literatura es cuestión de 

temperamento y no de enseñanza». 
O. Wilde, Hay que leer o no leer

Como Pinheiro (2000), não acreditamos que haja “receitas”, “respostas pron-
tas” ou definitivas para o trabalho ou, como preferimos, a leitura do texto literário 
em sala de aula. Cada grupo, mediado por seu professor, experimentará de um mo-
mento e forma  única de encontro com o texto, assim como todo o movimento de 
leitura é.  Mesmo considerando as porosidades do ambiente educacional em seus 
elementos interculturais e interdiscursivos, numa aula de linguagem na qual se tra-
balhe uma língua estrangeira, temos como eixo o conhecimento do outro, em suas 
diversas facetas por meio do trabalho com sua voz ou seu silêncio. 

Após a discussão aqui levantada acreditamos que quando o uso de métodos 
mistos favorece ao aluno sentir-se agente do processo de aprendizagem, fazendo 
que experimente a sensação de condensação do significado, que não só a poesia, 
mas todo a literatura faz, e que conecta o processo poético ao pedagógico, como 
cita Borges nos caminhos dos seus “ensaios”. Ainda nas palavras do argentino: “El 
mundo segundo Mallarmé, existe para un libro; según Bloy, somos versículos o pa-
labras o letras de un mundo mágico, y ese libro incesante es la unica cosa que hayen 
el mundo: es, mejor dicho, el mundo” (BORGES,2012,p.288).
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ComuniCação individual

AS REPRESENTAÇÕES DE UMA REALIDADE: UMA LEITURA 
DO CONTO VISITA DE JOÃO ANTÔNIO 

JOSÉ DANTAS DA SILVA JÚNIOR (UERN)
MARIA APARECIDA DA COSTA (UERN)

Palavras iniciais

A estreita relação entre literatura e sociedade tem sido temática de diversos 
trabalhos. Tal aproximação parte da relação entre o contexto social e as postulações 
intrínsecas a obra literária como elementos indissociáveis. Nessa mesma linha de 
pensamento tem sido verificado que os estudos que enfocam tal relação se inserem 
nas postulações teóricas da crítica sociológica.  

No presente trabalho, postulamos a possibilidade de estudar a obra de João 
Antônio no viés da crítica sociológica. Percebemos que, ao dar voz ao universo mar-
ginalizado, o autor deixa transparecer sua inspiração nos problemas sociais do mun-
do pós-moderno. É característica desse contexto social a fragmentação do sujeito 
e da sociedade que constantemente se modifica frente às relações de poder em 
busca de se inserir nas diversas realidades. É importante pontuar que a camada da 
população detentora de poder está relacionada ao processo capitalista de inserção 
do homem na dinâmica da produção de riquezas como forma de vida. Essa relação 
constante entre homem e produção faz com que a própria linguagem dos contos de 
João Antônio dê novos tons de vozes as personagens que vivem à margem da socie-
dade, com o intuito de percebê-los como integrantes do sistema social.

Por essa razão, nos interessa neste trabalho, analisar como se constitui os per-
sonagens do conto Visita, em especial o narrador. Diante das suas representações 
da realidade, tal narrador personagem tenta burlar as barreiras das esferas de po-
der impostas pela sociedade para se inserir no convívio social. Em nível de reflexão, 
abordaremos essencialmente discussões sobre literatura e sociedade e algumas 
ponderações sobre a narrativa de João Antônio. 
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Assim, nosso trabalho se constitui na seguinte estrutura: na primeira parte 
fazemos uma breve reflexão teórica sobre literatura e sociedade, bem como sobre 
sua relação com outras teorias e algumas postulações sobre a escrita de João Antô-
nio; em seguida, analisamos o conto; e por fim, fazemos algumas considerações so-
bre determinadas características presentes no conto que se mostram importantes. 

Uma discussão teórica

A obra artística se constitui através de diversos olhares que perpassam gera-
ções e se estabelecem como objeto de valor. Por isso mesmo, as discussões que 
envolvem o meio social e a obra, enquanto objeto artístico de valor, se entrelaçam 
para constituir o todo artístico. Segundo Candido (2000), a integridade da obra se dá 
na união dos fatores externos e a sua estrutura. Com base nestes apontamentos, 
o relacionar entre tais fatores possibilita a maneira em que é construída a narrativa 
de João Antônio. Pois, além de notarmos que há a relação com a sociedade, através 
dos seus personagens marginalizados, existe a ligação com a estrutura narrativa em 
termos de linguagem. Ainda para Candido (2000, p. 15-16):

Quando fazemos uma análise deste tipo, podemos dizer que levamos 
em conta o elemento social, não exteriormente, como referência que 
permite identificar, na matéria do livro, a expressão de uma certa épo-
ca ou de uma sociedade determinada; nem como enquadramento, que 
permite situá-lo historicamente; mas como fator da própria construção 
artística, estudado no nível explicativo e não ilustrativo. 

A citação reforça ideia de que as relações do contexto social e a literatura não 
são dissociáveis, quando se postula que o social não é analisado por ele mesmo e 
sim pelo conjunto da obra. A construção artística composta pelos fatores sociais e as 
questões intrínsecas a obra literária compreende o objeto literário. “Neste caso, saí-
mos dos aspectos periféricos da sociologia, ou da história sociologicamente orienta-
da, para chegar a uma interpretação estética que assimilou a dimensão social como 
fator de arte”. (CANDIDO, 2000, p. 16)   
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Essas relações entre literatura e sociedade geram diversas possibilidades, ain-
da segundo Candido (1999, p. 88), com relação a escrita de João Antônio, “[...] uma 
das coisas mais importantes da ficção literária é a possibilidade de ‘dar voz’, de de-
mostrar em pé de igualdade os indivíduos de todas as classes e grupos, permitindo 
aos excluídos exprimirem o teor da humanidade, que de outro modo não poderia 
ser verificada.” Sendo assim, só se torna possível “dar voz” a estas minorias quando 
se percebe a essência dos indivíduos que vivem a margem da sociedade, fazendo 
com que as suas realidades se tornem visíveis.

A fim de possibilitarmos uma visão ampla sobre a crítica sociológica apontada 
por Candido, traçamos relações com outros teóricos que enfatizam questões per-
tinentes à obra de João Antônio. Bhabha (1998) discute algumas características que 
marcam estes sujeitos excluídos. Para Bhabha, o coletivismo faz com que o sujeito 
torne-se híbrido, logo esse hibridismo ganha corpo quando as vozes dos excluídos 
caracterizam àqueles que vivem os deslizamentos do “pós”. A principal marca des-
ses sujeitos são as constantes lutas sociais que se reforçam pelo fato de estarmos 
vivendo o presente, mesmo que nossas raízes avigorem o passado e o nosso futuro. 
Este, talvez para nós, seja o sentido de “além”, termo utilizado por Bhabha (1998) ao 
definir as noções de cultura e de sujeito social, estabelecendo relações em um meio 
termo, em “entre-lugar”. (cf. BHABHA, 1998, p. 20)

Além dessas questões, é pertinente discutir como se constitui o tratamento de 
valor dentro das narrativas de João Antônio, a partir das discussões de Bosi (2002). 
Para Bosi (2002, p. 120), “a translação de sentido da esfera ética para a estética é 
possível, e já deu resultados notáveis, quando o narrador se põe a explorar uma 
força catalisadora da vida em sociedade: os seus valores”. Podemos inferir que o 
narrador atua como parte transmissora de valores culturais em sintonia com as 
suas ações quer seja política/econômica quer seja no âmbito da educação, e que 
atua diretamente na construção ficcional da narrativa. 

Assim, o valor torna-se um objeto constituído de intenções em decorrência 
das ações do narrador e dos personagens dentro das narrativas. Estas ações atuam 
como resultados das motivações empregadas pelos personagens e pelo próprio en-
redo. Para Bosi (2002, p. 120), há “[...] exemplos de valores e antivalores, são [eles]: 
liberdade e despotismo: igualdade e iniquidade; sinceridade e hipocrisia; coragem e 
covardia; fidelidade e traição”. Tais categorias de valores e antivalores é parte cons-
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tituinte de cada indivíduo, até mesmo para o artista produtor da obra. Assim, os 
personagens ficcionais também possuirão estes elementos abstratos por se fomen-
tarem como expressão dos poetas. 

Com relação aos apontamentos de Bosi (2002), podemos inferir que os valo-
res partem da representação de uma verdade com relação ao homem inserido na 
sociedade. Se tentarmos incluir o termo verdade, ao sentido de verossimilhança 
dentro do contexto literário, a representação dos valores seguirá a lógica constru-
ída interna à obra. Ou seja, as reproduções artísticas de uma verdade através dos 
personagens partirão da lógica construída para cada sujeito constituinte no enredo, 
e consequentemente, o valor, como termo abstrato, poderá partir de atos justos e 
injustos a depender das intenções de cada personagem. 

Ademais, vale ressaltar que, todo esse emaranhado teórico reforça as relações 
da própria obra literária aos aspectos externos a ela, possibilitando uma aborda-
gem crítica sobre o objeto literário estudado. Em relação as narrativas de João Antô-
nio, as correlações contextuais contribuem no resultado nas análises, uma vez que 
se relacionam com temáticas de rejeição a ordem capitalista instalada no Brasil nos 
anos de 1940 e 1950, burlando as esferas de poder político através das representa-
ções de seus personagens. Com isso, a escrita de João Antônio, de modo particular, 
enaltece um universo ausente da literatura que é esse processo excludente, fugindo 
da sociedade conservadora e capitalista. Assim,

O universo da malandragem, que se espelha por bares, sinucas, bocas 
de fumo e cafuas, a sua ética, os seus contatos com a periferia pobre e 
trabalhadora ou com os segmentos mais corruptos da polícia, os gramas 
dos soldados na caserna, os namoros de pessoas humildes e desempre-
gadas, eis o território humano de que João Antônio extrai o melhor da 
sua ficção. (LUCAS, 1999, p. 91).

Por essa razão, os personagens vivem fora do sistema capitalista renunciando 
a ordem e, consequentemente, representam o principal aspecto da obra de João 
Antônio. Essas características comungam com a ideia de que os fatores sociais em 
unidade a forma constroem a obra artística instituída por Candido (2000, p. 16), já 
que são “unificados para formar um todo indissolúvel”.  
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Visita: um olhar interpretativo

Burlar o sistema capitalista é aparentemente o desejo do nosso personagem 
principal. Uma vez que em diversos momentos nos deparamos com passagens nos-
tálgicas em que ele viveu tempos atrás. O personagem principal não tem um nome 
que o identifique, querendo talvez se manter inerte a todo o sistema imposto. 

O conto de maneira geral mostra o retorno de um dia de trabalho de um traba-
lhador celetista recém-contratado.  Esse trabalhador vive inconformado com o seu 
serviço, pelo menos é isso que se depreende do texto, já que o personagem reclama 
da quantidade de tempo perdido nas atividades laborais que o impossibilita retor-
nar as mesas de sinuca e ao convívio com os amigos. Por isso, ao longo da narrativa 
há uma constante repetição de lembranças das épocas em que vivia intensamente 
o seu ócio, ratificando a sua inquietação com a sua atual situação:

Dia todo somando, dividindo, subtraindo, multiplicando. Por que diabo 
mandam-me tantos relatórios? Os dedos pretos de fumo são fins de bra-
ços sem bíceps, sem tríceps, nada. Pudera! Às vezes, vejo na expedição 
homens da sacaria, braços enormes. Imagino-me vivendo à sombra de-
les. Parece-me que a vida teria músculos e sossego, não cálculos e ocu-
pações domésticas. (ANTÔNIO, 2009, p. 110)

Com base na passagem, percebemos que os seus lamentos enfatizam um am-
biente que não pertence ao que ele quer ser, já que toda a rotina laboral só reforça 
as suas dúvidas em relação ao sistema de produção. Imaginamos então, que até 
mesmo os homens que são estivadores vivem as suas vidas bem mais felizes, ape-
sar de ser um trabalho produtivo financeiramente implica em uma carga alta de 
alienação que lhe garante sossego. Por outra parte, o narrador tem um trabalho 
privilegiado do ponto de vista do capitalismo, já que é contador de uma empresa 
e se presume que ganhe melhor que os estivadores. Entretanto, o narrador sente 
certa inveja dos estivadores porque apesar de terem um trabalho braçal eles têm 
sossego.    

O conto apresenta muitas passagens em primeira pessoa, enfatizando os de-
vaneios do narrador personagem entre presente e passado. Em um dos trechos o 
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narrador relaciona o jogo a uma ruína e tenta traçar um paralelo com a sua vida: “[...] 
a tacada final era dolorosa e era invariável – era a minha – e eu me perdia. Aquilo, 
aquilo nos arruinava.” (ANTÔNIO, 2009, p. 109). Porém, uma ruína não como sinô-
nimo de derrota, mas de se perder no próprio jogo e no vício em que se dedicava.

Em ânsias de retomar a sua antiga vida, o narrador, relembra as suas peripé-
cias com o amigo Carlinhos. 

Sonhei que voltara às grandes paradas. Eu e Carlinhos. Desprezando 
para sempre nossos empregos, sozinhos no mundo e conluiados, ma-
landros perigosos, agora. Vagabundeávamos, finos na habilidade torpe 
de qualquer exploração. E fisgávamos mulheres, donos de bar, zelado-
res de prédios, engraxates, porteiros de hotel, meninos que vendem 
amendoim. (ANTÔNIO, 2009, p. 109).

Como temos notado, o nosso personagem principal possui algumas caracte-
rísticas, entre elas: É jogador de sinuca; se intitula como vagabundo; está inserido 
no processo capitalista por trabalhar em um escritório. Tais referências produzem 
representações ambivalentes, pois ora o personagem se ver como um celetista ora 
como um vagabundo, e, consequentemente, produz valores distintos. É pertinente 
pontuar que, os valores que são produzidos enquanto homem marginal foge do 
que se espera de um sujeito produtivo, e essas relações atuam conflitantes em seus 
retornos de pensamento. 

Há algumas razões que revoltam o narrador, entre elas o fato de não ter mais 
contato com seus amigos e a sua antiga vida, além da impossibilidade de ter quem 
realmente ele ama. No entanto, em uma de suas recordações, enxerga que o capi-
talismo o faz um homem, em oposição a ser um vagabundo, e que isso pode ser 
positivo, observemos:

Aborreciam-me. Puxava uma, duas das notas maiores e entregava. Pre-
ocupação remorso, vergonha? Não, não, nada disso. Era sono, que eu 
passara a madrugada em volta da mesa me batendo, jogando, suando, 
arriscando, perdendo, ganhando. Por isso aturava o esporro – queria 
dormir. Falassem. Moral para a família rezadeira é aguentar máquina 
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de cálculo oito horas por dia, aguentar chefe estrangeiro, bitola, manha, 
idiotice e ganhar seis contos no fim do mês. Hoje sou um bom rapaz. 
(ANTÔNIO, 2009, p. 114) 

Na citação acima há nitidamente uma indignação com o sistema capitalista. 
Por outro lado, o emprego mesmo que seja intenso, tem modificado a sua vida, 
transformando em uma pessoa socialmente aceita. Isso deixa transparecer que a 
produção capitalista lhe tira a oportunidade de viver aquilo que realmente deseja. 

Não podemos deixar de pontuar que mesmo sendo um sujeito inserido nas 
leis do capitalismo, as suas características reforçam ser um personagem que vive a 
margem do próprio sistema, pois a todo custo tenta voltar a ser o que era: “[...] nos 
meus cinco meses de vagabundagem eu me acordava tarde, tarde, e podia ver me-
lhor aquilo. Ia aos bares.” (ANTÔNIO, 2009, p. 116) 

No entanto, na esperança de ter alguém que o amasse trabalha insistentemen-
te para conseguir quem ele sempre amou.  A irmã de Carlos, aparentemente, foi a 
sua paixão desde o seu tempo de vagabundagem, mas logo é posto à realidade ao 
ver a irmã de Carlos com outra pessoa, e a ideia de um moço trabalhador foge do 
padrão que ele imagina pra esse tipo de mulher. Ele vive então desiludido e infeliz.

Um sujeito solícito me enche o copo. Encosto-me ao balcão, fico olhan-
do para a calçada, onde besouros caem e gente passa longe em longe. 
Remato a bebida, saio. E agora, o quê? Cinema? Meio tarde para cinema. 
Besouros voam, caem. A última sessão termina pela meia-noite passa-
da, o último ônibus parte às onze e meia. Porcaria de subúrbio! O sujeito 
que abraçava a irmã de Carlos era alto e era loiro. Havia se arranjado 
muito bem.
- Por que não arranjo uma namorada? (ANTÔNIO, 2009, p. 115)

A representação da mulher de maneira quase que inconsciente é relativo ao 
seu desejo em ter uma namorada. Segundo Lucas (1999, p. 92), a figura feminina na 
obra de João Antônio é bem representativa e se torna centro de sua temática: “[...] 
a mulher como um dos polos da relação amorosa ou afetiva. Ora como objeto do 
desejo, ora como consciência oprimida”. Com base nestes apontamentos, percebe-
mos que existem as duas maneiras de desejo através do narrador. Há tanto uma 
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tentativa de ter a mulher como um objeto sexual, destacamos então um trecho que 
comprova tal pensamento: “[...] Bonita, boas pernas” (CANDIDO, 1999, p. 114). Assim 
como uma consciência oprimida, que é representativo aos vários questionamentos 
de não ter uma namorada. 

Ao retornar do trabalho, todo esse fluxo de pensamentos é motivado em de-
corrência da quantidade de serviço em períodos de final de ano e que as produções 
aumentam consideravelmente. Assim, ao retornar do emprego, o narrador encon-
tra com a irmã de Carlos e fica completamente desiludido amorosamente e isso se 
torna uma motivação para voltar ao jogo. A pé, voltando pra casa, para em um bar 
e espera a sua vez de jogar. E mais uma vez é encharcado de pensamentos:  

Chateado, escorando-me ao taco, esperando a vez. Um gole. Esperei que 
ardesse na garganta. O modelo do cartaz tinha dentes tão brancos, te-
ria pernas mornas, brancas. Talvez, nesta vida besta jamais estarei com 
uma mulher como aquela. É. Nunca conhecerei. O mundo para mim não 
tem dado voltas, rolado como dizem alguns. Sempre as mesmas tiradas. 
Meus sapatos furam-se, os ternos estragam-se, continuo o mesmo su-
jeito. (ANTÔNIO, 2009, p. 119) 

O narrador se reconhecesse como um nada, um não produtivo para a vida 
amorosa. Sua produção é apenas as técnicas trabalhistas no escritório e mais nada. 
Primeiro, por não ser  o rapaz no cartaz, e segundo por não ser amado pela irmã de 
Carlos. Ao iniciar o jogo percebe que não consegue fazer suas jogadas como antes, 
demora muito tempo e nota que uma vez contribuído com o capitalismo não torna 
a ser o jogador de antes. E assim volta para casa.

Palavras finais

A nível de discussão algumas particularidades deste conto precisam ser levan-
tadas e debatidas. Por isso, destacamos com base no personagem principal alguns 
fatores que são pertinentes para este tópico. Para isso, seguiremos a seguinte or-
dem: a linguagem; a narrativa de resistência; o valor; o personagem marginal.
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A linguagem escrita de João Antônio neste conto denota de maneira única cer-
ta agonia e disparidades com os diversos sentimentos vivenciados pelo narrador.  
É como que as diversas frases curtas enlarguescessem tanto as suas recordações 
como o seu amor não retribuído, trazendo a tona os sentimentos de angústia, de 
rejeição a ordem capitalista e muita revolta por não ter os seus desejos realizados. 
Assim, o narrador mesmo que esteja inserido ao universo capitalista se insere de 
maneira eficaz ao mundo marginalizado e podemos notar pela representatividade 
da linguagem empregada. Podemos constar tais afirmativas quando, Candido (1999, 
p. 86), aborda as particularidades da escrita de João Antônio. Para ele, o “ritmo de 
solavanco nas frases mínimas, naturalidade elaborada da linguagem coloquial na 
sequência, emprego eficiente do subentendido -  conferem à prosa narrativa de 
João Antônio”. 

O nosso segundo tópico se refere à narrativa de resistência a partir das rela-
ções sociais, e destacamos alguns fatores que significam a resistência do persona-
gem.  Percebemos que o narrador/personagem passa a ter resistência ao jogo por 
ter se inserido ao processo capitalista, do mesmo modo que, apresenta resistência 
ao universo do trabalho. Por último, suas angústias amorosas dificultam a sua visão 
de mundo por sofrer demasiadamente a desilusão amorosa. Com relação ao valor 
é muito representativo o antivalor nas suas relações de desejo; de jogador e como 
um homem não amado. 

Por último, mas não menos importante, o personagem marginal. Notamos, 
que a marca principal da narrativa é a tentativa do narrador/personagem  sair do 
universo do jogo, mas que não consegue pelas suas recordações constantes. E por 
esse motivo se insere na categoria dos excluídos pelos valores econômicos que não 
dá vez aos que vivem à margem, nas periferias. É por essa razão que a todo custo 
insiste em trabalhar mesmo que aquilo não gere prazer, mas que de alguma ma-
neira se insere ao universo dos não excluídos. Assim, essas tentativas marcam a 
fragmentação do contexto social. 

De maneira geral, o conto traz a tona a discussão dos universos: o jogo e o tra-
balho. Ambos se relacionam nesta tentativa de produção: o trabalho possivelmente 
gera algo de agradável a sociedade e lucro, enquanto que o jogo passa a ser visto 
como vício e marginalização das pessoas que vivem à margem social. 
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O JECA TATU EM LIVROS DIDÁTICOS: 
UMA bREVE ANÁLISE

ANTONIO LAMENHA (UFPE)
RENATA PIMENTEL (UFRPE)
SHERRy ALMEIDA (UFRPE)

Introdução

Com incentivo do centenário da publicação do artigo Urupês, de Monteiro Lo-
bato, no dia 12 de novembro de 1914, no jornal O Estado de S. Paulo, pretendemos 
analisar neste trabalho o tratamento do Jeca Tatu — emblemático personagem lo-
batiano e símbolo do caipira brasileiro do início no século XX — em livros didáticos 
do Ensino Médio da disciplina Literatura. 

Elegemos duas obras bastante acessíveis e amplamente utilizadas no Ensino 
Médio atualmente, a saber: Literatura Brasileira – Em Diálogo com Outras Literaturas 
e Outras Linguagens (2009), de William Cereja e Thereza Cochar, e Literatura Brasi-
leira – Das Origens aos Nossos Dias (2007), de José de Nicola. 

Nosso método consistirá em: 1) leitura e/ou releitura de textos de Monteiro Lo-
bato que incluam a figura do Jeca, como A Barca de Gleyre, Ideias de Jeca Tatu e o livro 
de contos Urupês; 2) leitura dos capítulos ou trechos de livros didáticos de Literatura 
relacionados a Monteiro Lobato e, mais especificamente, ao personagem Jeca Tatu: 
como o definem, quanto espaço dedicam a ele, quais textos lobatianos se incluem 
na obra para explicá-lo, etc.; 3) breve pesquisa, em bibliografia especializada na área 
de leitura, literatura e educação, que nos incite a refletir sobre as representações 
difundidas — e como se dá essa difusão — da obra de Monteiro Lobato aos poten-
ciais leitores; 4) comparação entre a nossa leitura dos textos de Monteiro Lobato e a 
leitura realizada pelos autores dos livros didáticos; 5) análise da visão apresentada 
do Jeca Tatu nos livros didáticos selecionados. Constituirão nosso aporte teórico 
textos de Lins (1977), Manguel (2000), Britto (1999), Rangel (2005), Pinheiro (2006). 



64

XXVI Jornada do Gelne

Este trabalho poderá servir a professores, pesquisadores e alunos que an-
seiam estudar e/ou pensar sobre a obra de Monteiro Lobato, a figura do Jeca e o 
material que se veicula no ambiente escolar a respeito do personagem. Além disso, 
é de suma importância conhecer e investigar a validade textual das informações 
contidas nos livros didáticos, ainda mais diante da tendência de veladas censuras, 
mediação de paratextos e ingênua condenação do discurso de autores antigos, en-
tre outros modos de apagar a nossa história.  

Por que Monteiro Lobato está no livro didático de Literatura?

Não pretendemos, nesta seção, definir os porquês de Monteiro Lobato marcar 
presença nos manuais de Literatura Brasileira do Ensino Médio, senão especular 
por que o autor mereceu sua posição de escritor pré-modernista nos livros selecio-
nados para este trabalho, ou seja, o de Cereja e Cochar (2009) e o de Nicola (2007), 
e averiguar quais os princípios que guiam esses manuais. 

Costumam os materiais didáticos, em sua apresentação, discriminar critérios 
que lhes serviram de base para a sua composição ou, ainda, como justificativa para 
as suas escolhas. Apenas por sua extensão, e não por outro motivo, daremos aten-
ção maior à apresentação de Cereja e Cochar. E por aí iniciaremos. 

Apresentação de Literatura Brasileira – Em Diálogo com Outras 
Literaturas e Outras Linguagens

Cereja e Cochar abrem suas considerações da seguinte maneira: “Neste nosso 
mundo moderno ou pós-moderno, que privilegia a imagem e a rapidez das infor-
mações, parece não haver espaço para a palavra, para a leitura e para o estudo da 
literatura. Essa impressão, contudo, não é verdadeira” (2009, p. 3). 

De fato, não podemos negar que, no nosso mundo, a leitura literária perde 
seu espaço para as atrações midiáticas e da cultura de massa, e entre estas a ima-
gem tem seu poder bastante explorado atualmente. Muitos livros didáticos, nesse 
sentido, não apenas de Literatura Brasileira, como também de Língua Portuguesa, 
reproduzem os desejos do senso comum — seu maior cliente. Em outras palavras, 
as informações midiáticas e a imagem não se eximem de exercer sua influência no 
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mercado editorial pedagógico. Guardemos essas observações para adiante, quando 
chegarmos ao fragmento do livro sobre Lobato, pois Cereja e Cochar parecem cair 
na armadilha por eles mesmos anunciada.    

Um pouco mais à frente da apresentação, na definição dos autores: 

Estudar literatura é enfrentar o desafio de ler os grandes textos lite-
rários criados pela humanidade, extrair-lhes o sentido mais profundo 
e perceber de que forma estão relacionados com o momento em que 
foram concebidos. [...] Estudar literatura é perseguir os diálogos que o 
homem criou e vem criando consigo mesmo em diferentes tempos e 
espaços [...] (2009, p. 3).

Daqui, ao demarcarem o que seria estudar literatura, podemos começar a per-
ceber os critérios que guiam as escolhas dos autores. Ainda que a qualificação de 
um texto como “grande” seja relativa e frágil, a proposta de leitura sincrônica e dia-
crônica consolida uma visão de Literatura Brasileira que abarca Monteiro Lobato: o 
criador do Jeca, de fato, marcou o seu tempo, comprometeu-se com ele, fomentou 
e fomenta até hoje diálogos, polêmicas, reflexões. 

Já ao final, no entanto, Cereja e Cochar tendem para o lado da leitura sincrôni-
ca: “Cada leitor, quando os lê, os reescreve com o seu próprio olhar e com o olhar 
de seu tempo. [...] Venha você também participar desta viagem: a aventura de ler!” 
(2009, p. 3). Esse olhar do leitor preso ao seu tempo não permite a leitura de mundo, 
ou de outros mundos, momentos, espaços, com outros seres, costumes, leis, obje-
tivos — dificulta até a “viagem” sugerida em seguida. Esta, por sua vez, como uma 
metáfora à condição de leitura, não tem sido vista com bons olhos. Britto (1999) a 
considera uma representante da “pedagogia do gostoso”, que “nada tem a ver com 
a construção de conhecimento ou com a experiência solidária e coletiva de crítica 
intelectual” (p. 8), mas somente com o nível de deleite proporcionado. 
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Apresentação de Literatura Brasileira – Das Origens aos Nossos Dias

O texto de apresentação de Nicola começa com citações de Marilena Chauí e 
Jean-Paul Sartre, que fomentam seus comentários acerca da participação do leitor, 
da leitura literária que forma a leitura de mundo, do prazer estético, do cânone. Este 
último aspecto nos interessa, neste trabalho, mais do que os outros, pois a partir 
dele vislumbramos o que propõe o autor no tocante à literatura na escola e aos seus 
critérios de seleção literária: 

O escritor Italo Calvino, em um texto famoso — Por que Ler os Clássicos 
—, afirma que “a escola deve fazer com que o aluno conheça bem ou mal 
um certo número de clássicos dentre os quais (ou em relação aos quais) 
ele poderá depois reconhecer os ‘seus’ clássicos. A escola é obrigada a 
dar-lhe instrumentos para efetuar uma opção: mas as escolhas que con-
tam são aquelas que ocorrem fora e depois de cada escola” (2007, p. 3).

Nicola aponta, ao recorrer a essa citação de Calvino, a flexibilidade do cânone 
literário, talvez por acreditar que “os melhores guias são os caprichos do leitor — 
confiança no prazer e fé no acaso” (MANGUEL, 2000, p. 26): aceita-se a necessária e 
inevitável autonomia do leitor, que, por mais influências, aulas, indicações e condi-
cionamentos, tem a palavra final na decisão da leitura e das suas preferências. Ain-
da veremos, na análise da parte do livro sobre Lobato, como esse princípio de Nicola 
reverbera nas suas descrições e escolhas. Seria Lobato, portanto, um dos clássicos 
que a escola precisa ofertar ao aluno para que este amadureça seu senso de arte e 
se forme, enfim, leitor autônomo e crítico. 
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Considerações sobre a transformação do Jeca na obra 
lobatiana

No momento da sua primeira aparição, no artigo Urupês, o Jeca não era visto 
com bons olhos por Monteiro Lobato: representava o parasitismo, a preguiça, a 
apatia. Constante defensor do desenvolvimento econômico brasileiro, o escritor 
enxergava no caipira entraves para o aumento da produtividade do País. “Pobre 
Jeca Tatu! Como és bonito no romance e feio na realidade!” (2009, p. 170), atacava 
Lobato, referindo-se às visões idealizadas construídas pelos intelectuais da cida-
de, em oposição às suas, de quem viveu o ambiente rural das fazendas herdadas 
do avô. Além disso, o presumido conformismo — nesse caso, interpretado como 
consciente, opcional — do Jeca, logicamente, não instigaria o progresso: “Todo o 
inconsciente filosofar do caboclo grulha nessa palavra atravessada de fatalismo e 
modorra. Nada paga a pena. Nem culturas, nem comodidades. De qualquer jeito 
se vive” (2009, p. 172). 

Analisar o multifacetado personagem apenas baseando-se no Urupês, sem dú-
vida, limita-o e encurta-lhe a vida. Rigorosamente respeitando a sua proposta de 
análise, o crítico literário e escritor Silviano Santiago (1998) assim o fez, em ensaio 
sobre a obra adulta de Lobato, publicado na Folha de S.Paulo, em 28 de junho de 
1998 e intitulado Um Dínamo em Movimento. Por “obra adulta”, deve-se entender, 
nesse caso, a produção ficcional não direcionada ao público infantil ou os textos crí-
ticos veiculados em jornais e posteriormente publicados em livros. Compromete-se, 
assim, a análise do Jeca Tatu ao longo da obra lobatiana, pois são ignorados textos 
fundamentais: as cartas de Lobato ao fiel amigo Godofredo Rangel, reunidas em A 
Barca de Gleyre (1951); os artigos voltados para a questão do saneamento, compila-
dos em Problema Vital (1951), sobretudo Jeca Tatu, que serviu de folheto propagan-
dístico do Biotônico Fontoura; e o texto Zé Brasil. 

Para começar, retomemos uma carta de 1917 d’A Barca de Gleyre, na qual Loba-
to afirma: “Virei a casaca. Estou convencido de que o Jéca Tatú é a única coisa que 
presta neste país” (1951, tomo 2, p. 160). Podemos ver o escritor já revisando seu 
personagem, ainda que, então, de maneira confidencial.

Em Problema Vital, à medida que expõe ao Brasil a luta de pesquisadores pela 
melhoria das condições de saneamento — e, por conseguinte, de saúde — das cida-
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des e interiores brasileiros, Lobato repensa e reelabora seu emblemático persona-
gem caipira. Para ele, “[...] a solução definitiva do problema eterno da lavoura quem 
dará é a higiene” (1951, p. 242). Comentando, em artigo, a experiência de cuidados 
médicos em uma fazenda de franceses no interior de São Paulo, o escritor nota a 
transformação do trabalhador: “Das carcaças opiladas onde morrinhava a indolên-
cia do pobre Jéca Tatú, saiu, pelo equilíbrio alimentar, um homem resistente; pela 
cura das mazelas, um homem ativo; pela noção do relativo conforto, um homem 
sedentário, que ‘parava’ na fazenda e criava amor à faina agrícola” (1951, p. 283). 

Merece maior destaque o texto Jeca Tatu, último da compilação, em que pode-
mos constatar o reexame das posturas de Lobato. Em “Todos que passavam por ali 
murmuravam: / — Que grandíssimo preguiçoso!” (1951, p. 329), vê-se a autoironia, 
já que ele próprio era um dos que olhavam o Jeca e o tachavam, injustamente, de 
fatalista e acomodado. A solução de todos os males do caipira — a higiene — apa-
rece no contato do Jeca com um médico: “Um dia um doutor portou lá por causa 
da chuva e espantou-se de tanta miséria. Vendo o caboclo tão amarelo e chucro, 
resolveu examiná-lo. / — Amigo Jéca, o que você tem é doença” (1951, p. 331). Depois 
de curado, o Jeca prospera economicamente e se torna um fazendeiro que pensa 
nos seus semelhantes: “E a curar gente da roça passou Jéca toda a sua vida. Quando 
morreu, aos 89 anos, não teve estátua, nem grandes elogios nos jornais. Mas nin-
guém ainda morreu de consciência mais tranquila. Havia cumprido o seu dever até 
o fim” (1951, p. 340).

Já em Zé Brasil, texto de propagação de ideais comunistas lançado em 1947, o 
personagem homônimo compara-se ao Jeca, mas, após ter sido tratado das doen-
ças que o afligiam, não envereda pelo acúmulo de bens, senão pela sua distribui-
ção: defende e alcança a reforma agrária, sempre que possível enaltecendo a luta 
de Luís Carlos Prestes. A autoironia também se faz presente no texto: “A gente da 
cidade — como são cegas as gentes das cidades!... Esses doutores, esses escrevedo-
res nos jornais, esses deputados, paravam ali e era só crítica: vadio, indolente, sem 
ambição, imprestável ... não havia o que não dissessem do Zé Brasil. Mas ninguém 
punha atenção nas doenças que derreavam aquele pobre homem — opilação, se-
zões, quanta verminose há, malária” (parte III).
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Como pudemos, de forma geral, perceber nessa breve visitação de textos loba-
tianos, o Jeca Tatu se transforma ao longo dos anos, sendo alvo da constante (auto)
avaliação e reformulação do seu autor. 

Análise: a Literatura brasileira já não cabe no livro didático1

Antes de iniciarmos as análises de fato dos livros selecionados, faz-se neces-
sário comentar algumas questões sobre o tema — influenciados, basicamente, por 
dois estudiosos do livro didático —, sobretudo sugestões a um bom material de 
literatura ou problemas comuns e recorrentes neste. 

Pinheiro (2006), acerca dos manuais, diz-nos que “[...] vamos percebendo que 
um livro difere pouco de outro” (p. 103). Nessas poucas diferenças, ele percebe que 
“Além da quantidade [pequena de textos literários], há também a questão do frag-
mentarismo” (p. 106). Não raro, é verdade, encontramos em livros didáticos apenas 
trechos de textos, com objetivos determinados: mostrar traços do autor ou de um 
estilo de época (PINHEIRO, 2006); e a pletora de imagens. Ainda segundo Pinheiro, 
“[...] se o manual é de literatura, espera-se que a predominância seja de textos lite-
rários — na medida do possível, completos [...] Nesse sentido, muitos espaço con-
cedido a imagens poderia ser ocupado por mais textos nos livros didáticos” (p. 109). 

Mais um problema elencado por Pinheiro diz respeito à pretensão de abor-
dar, em pouco tempo, uma grande gama de autores sem focar em nenhum tema/
texto/movimento estético. “Por eleger uma formação de caráter enciclopédico, 
acaba-se por se conhecer muito pouco cada obra, sobretudo no que ela tem de 
singular” (2006, p. 110). Tanto Nicola quanto Cereja e Cochar, na divisão dos capí-
tulos, seguem a cronologia histórica, que os obriga a juntar diversos elementos, 
ainda que díspares ou distantes, e a expor superficialmente cada tema/texto/mo-
vimento estético. No caso de Lobato, os autores dos dois livros situam Lobato 
como pré-modernista e precisam, assim, relacioná-lo com esse período da histó-
ria literária. 

1. No que se refere à parte escrita das seções dedicadas a Lobato nos livros didáticos, os textos literá-
rios, de apresentação e das atividades só se tornarão objeto de análise deste artigo caso se relacionem 
ao personagem Jeca Tatu. 
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Rangel (2005) também trata do fragmentarismo, defendendo a presença de 
textos autênticos e na íntegra, e inclui na discussão a validade das atividades pro-
postas pelo livro didático: 

“[...] o material selecionado deve ser autêntico (ou seja, produzido não 
especificamente para fins didáticos) e apresentar unidade de forma e 
sentido. Do ponto de vista das atividades de leitura, o que se avalia é em 
que medida o trabalho proposto contribui efetivamente para a forma-
ção do leitor e o desenvolvimento de sua proficiência” (p. 148). 

Rangel também sugere que um importante objetivo do ensino de Literatura, e 
consequentemente dos seus manuais, “Trata-se, sim, de situar o ensino da literatu-
ra no lugar que é da própria literatura: o da experiência singular, da descoberta, do 
jogo estético” (p. 151).

Sabendo que, pelas limitações de espaço, os manuais nunca acolherão uma 
história literária de nenhuma nação, que dirá a de um país grande e multicultural 
como o nosso, em sua totalidade — em outras palavras: os seus autores convivem 
com o acosso das escolhas e, por conseguinte, das perdas —, assumimos que nossa 
análise poderá parecer demasiado rigorosa. Acreditamos, contudo, que se faz ne-
cessário (re)pensar e desconstruir certas generalizações e posições questionáveis, 
além de dar valor à importância que o livro didático de Literatura Brasileira pode 
ter nas vinculações estéticas e na formação do aluno, do leitor, do ser crítico, do 
cidadão. 

Comecemos por Literatura Brasileira – Em Diálogo com Outras Literaturas e Ou-
tras Linguagens, de Cereja e Cochar. Quatro páginas dedicam-se à obra de Monteiro 
Lobato, nas quais aparecem seis imagens: uma foto e uma caricatura de Lobato, a 
reprodução de um cartão-postal trocado entre Lobato e sua esposa, duas capas 
de livro e uma foto do elenco da segunda adaptação das histórias sobre o Sítio do 
Picapau Amarelo para a TV, da Rede Globo. 

O título da seção, “Monteiro Lobato: um dínamo em movimento”, remete ao 
ensaio de Silviano Santiago, referido anteriormente, sobre a obra adulta de Lobato. 
Um trecho desse ensaio, inclusive, aparecerá ao final da parte destinada a Lobato. 
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Numa breve descrição biográfica, fala-se sobre o autor e o Jeca Tatu: “Moralis-
ta e doutrinador, aspirava ao progresso material e mental do povo brasileiro. Com 
a personagem Jeca Tatu — um típico caipira acomodado e miserável do interior 
paulista —, por exemplo, Lobato criticava a face de um Brasil agrário, atrasado e 
ignorante, cheio de vícios e vermes” (2009, p. 383). Os primeiros adjetivos citados 
já denotam um posicionamento ideológico que enxerga a obra lobatiana com certa 
desconfiança. Moralista e doutrinador não traduzem boa imagem, não seriam pala-
vras elogiosas. Embora Cereja e Cochar declarem, na apresentação, sua intenção de 
buscar os diálogos possíveis entre o ontem e o hoje, escondem a ideologia intrín-
seca a essa procura. Não a conseguem esconder na descrição de Monteiro Loba-
to. Além disso, a caracterização do Jeca Tatu parece apenas relacionar-se ao artigo 
Urupês, esquecendo-se das mudanças que Monteiro Lobato apontou na sua visão 
acerca do personagem e, por conseguinte, acerca do caipira brasileiro.    

Na seção “Leitura”, Cereja e Cochar reproduzem um pequeno trecho de Urupês, 
partindo da intenção de mostrar como Lobato retratava o Jeca, “que ele imortalizou 
em nossa literatura” (2009, p. 385). Aqui, revela-se uma contradição: afirma-se que 
Lobato imortalizou o Jeca, mas Lobato é acusado e rotulado — maneiras de “imor-
talizar” supostos aspectos de um escritor — de “moralista e doutrinador”. Então, 
moralismo e doutrinarismo seriam, também, “imortalizados” em nossa literatura, 
devido a uma leitura de certa parte da crítica literária e da posterior reprodução por 
parte de autores de livro didático? Ou pelo referendo do próprio público-leitor se 
“imortalizaria” um escritor de modo mais justo e autêntico? Embora não tenhamos 
uma resposta objetiva e fixa para essas perguntas, acreditamos na segunda opção, 
sobretudo se o público-leitor referido se encontra em formação, estudando litera-
tura brasileira na escola. Além disso, ao pé da página, encontra-se um glossário com 
oito palavras, medida não tão apropriada aos alunos do Ensino Médio quanto aos 
do Ensino Fundamental, pois dispensa a possível pesquisa num dicionário ou na 
internet e o entendimento de uma palavra por seu contexto. 

Sobre a recepção do personagem lobatiano Jeca Tatu, os autores incluem dois 
trechos de textos críticos/artigos de jornal e revista brasileiros. O primeiro, um re-
corte de um texto de Roberto Pompeu de Toledo, veiculado na Veja, elogia a cria-
ção do personagem, qualificando-o como “uma grande descoberta” e “um soco no 
estômago — no estômago da ignorância ou no da hipocrisia”. Não aparece, porém, 
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a data de publicação do texto, o que pode confundir o aluno. Já o segundo, que 
apresenta data (citada anteriormente) e se veiculou na Folha, de Silviano Santiago, 
traz um parágrafo que critica fortemente o homem Lobato e a criação do seu per-
sonagem caipira. Se lemos o texto completo de Santiago, um longo (para os parâ-
metros dos jornais brasileiros) e sintético (até porque suas condições de produção 
não lhe permitiam nada muito elaborado ou detalhista) artigo sobre a obra adulta 
de Lobato, vemos que se faz uma rápida leitura de cada livro, surgindo colocações 
elogiosas algumas vezes, e outras não. No caso específico do Jeca, Santiago expõe 
um lado fazendeiro frustrado de Lobato, que o haveria incentivado a criar o caipira 
parasitário, sem enxergar suas próprias condições de patrão parasita. Sem dúvida, 
Santiago propõe uma interessante leitura, chamando-nos a pensar na relação de 
trabalho com a qual Lobato, de fato, conviveu por um tempo e na qual não obteve 
lucros. É importante assinalar que o crítico comete o mesmo deslize de Cereja e Co-
char: julga o personagem Jeca Tatu e seu autor focando apenas no artigo Urupês, e 
esquecendo-se de outras obras que também incluíram o caipira e o ressignificaram, 
como Problema Vital; A Barca de Gleyre; ou mesmo a coletânea de ensaios de crítica 
e estética que Lobato publica, depois, com o título de Ideias de Jeca Tatu, na qual in-
corpora a si mesmo, como “intelectual” brasileiro, a alcunha de Jeca. 

Após o trecho de Silviano Santiago, Cereja e Cochar sugerem duas questões 
a serem respondidas abertamente: “4) a) Relacionando o comentário de Lobato ao 
do crítico Silviano Santiago, responda: Que outra causa social é responsável pela 
falta de apego do caboclo à terra?” e “b) Explique este trecho de Silviano Santiago: 
‘[Lobato] posava de libertador do povo e, no entanto, era injusto e impiedoso para 
com esse povo’” (2009, p. 386). As duas perguntas pecam ao tratar o trecho de 
Santiago como verdade absoluta, sem espaço para discussão. Localizar informa-
ções no texto e explicar uma frase não permitem a dúvida, pois deve-se obedecer 
à orientação com as parcas informações que se tem em mãos. Nesse sentido, tanto 
o trecho recortado do artigo de Silviano Santiago quanto as questões construídas a 
respeito dele podem conduzir o aluno a não ler a obra lobatiana e ainda a execrar 
a figura do intelectual Monteiro Lobato, sem ao menos aprofundar-se na leitura. A 
sequência pela qual se organizam os textos e sua extensão também parecem bas-
tante tendenciosas: primeiro o trecho de Urupês, ocupando meia página; segundo 
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o comentário de Toledo, em um boxe; e por fim o trecho de Santiago e as questões, 
em quase meia página. 

Para finalizar essa primeira análise, instigados pelo questionamento “Que se 
pode esperar, mais tarde, da capacidade de leitura — e da compreensão de textos 
— de alunos tão mimados com a imagem?” que se faz Osman Lins (1977, p. 137), 
devemos retomar a armadilha que mencionamos mais atrás. Apesar de, na apre-
sentação do livro didático, Cereja e Cochar criticarem a hegemonia da mídia e da 
imagem no mundo atual, acabam reproduzindo esse modelo. Um exemplo seria, 
na seção destinada a Lobato, a escolha de dois fragmentos de textos pertencentes 
ao mundo midiático e que não são tão representativos dos estudos sobre a obra de 
Lobato no universo acadêmico como os de Marisa Lajolo ou Marcia Camargos, ci-
tando dois nomes importantes. Outro, bastante nítido, seria a presença de diversas 
imagens sem um propósito, apenas acompanhadas de legenda. Não as retomam 
nem as discutem, interpretam, comentam ou contextualizam. Servem para configu-
rar a “Disneylândia pedagógica”, conceito de livro didático ironicamente inventado 
por Osman Lins (1977). 

Seguindo com a nossa proposta de análise, percebemos que o tratamento 
dado à obra de Monteiro Lobato e ao personagem Jeca Tatu, no livro de Nicola, con-
segue, ainda que seja sucinto — já que apenas duas páginas versam sobre o autor 
de fato, havendo mais duas com textos literários —, abranger uma grande parte da 
carreira de Lobato. 

Após uma breve biografia, quatro parágrafos descrevem pontos importan-
tes da literatura lobatiana. Vejamos o trecho em que aborda o Jeca Tatu: “Nesse 
aspecto — a gente do Vale do Paraíba —, está o traço mais importante da ficção 
lobatiana: a descrição e a análise do tipo humano característico da região, o cabo-
clo Jeca Tatu, a princípio chamado de vagabundo e indolente (mais tarde, o autor 
denuncia a realidade daquela população subnutrida, socialmente marginalizada, 
sem acesso à cultura, acometida por toda a sorte de doenças endêmicas)” (2007). 
Mais descritivo e menos taxativo, Nicola procura mostrar aspectos gerais da obra 
de Monteiro Lobato sem cair no simplismo, pois a menção da mudança de visão 
de Lobato com o tempo indica uma acurada pesquisa. 
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Além disso, não recorre a textos críticos ou midiáticos, o que implicaria a to-
mada de posição, seja drástica ou sutil, através do elogiar demasiadamente o autor 
ou do denegrir sua imagem ou obra. Uma interessante seleção de texto, ainda que 
discreta e curta, é a de um trecho da canção Jeca Total, de Gilberto Gil. Deve-se no-
tar que a canção não está na íntegra nem possui unidade de sentido e nenhuma 
atividade é proposta para relacioná-la com o personagem ou a obra de Lobato. 
No entanto, tomada apenas como sugestão, o caminho da música para a literatura 
pode incentivar leitores que preferem ou se sentem mais íntimos com a primeira. E 
a clara relação intertextual entre os textos de Lobato com o Jeca e a canção de Gil 
suscita não só possibilidades várias de leitura dos alunos, como também uma al-
ternativa de abordagem do professor em sala de aula, levando o CD e uma história 
com o Jeca, por exemplo.      

Por fim, não podemos deixar de mencionar a forte atuação das imagens na 
seção de Monteiro Lobato no livro de Nicola. Em quatro páginas, encontram-se seis: 
uma foto, três capas de livros e duas ilustrações. Espaço que poderia ter sido usado 
para a reprodução da letra de Jeca Total. Igual ao caso de Cereja e Cochar, nenhuma 
dessas imagens se utiliza com algum propósito específico. No entanto, Nicola não 
se autoproclama defensor da palavra contra os inimigos da mídia e do imagético. 
Segue sua proposta, que possivelmente — não podemos afirmar, pois o autor se 
abstém no tema — inclua a defesa das imagens no livro didático.   

Considerações finais

Buscamos, neste trabalho, averiguar e analisar como se abordam a obra de 
Monteiro Lobato e o seu personagem Jeca Tatu em dois livros didáticos. Para isso, 
empreendemos uma breve pesquisa bibliográfica sobre o livro didático, estudamos 
o personagem Jeca Tatu a partir de diversos textos lobatianos e pudemos, assim, 
apontar certos deslizes e certos encaminhamentos de leitura crítica nas obras pe-
dagógicas avaliadas. 

Não nos compete indicar “o melhor” ou “o pior” nem orientar se um se compõe 
de modo “correto” e outro de modo “errado”. Nossas considerações se detiveram 
no âmbito dos recursos ofertados pelo livro didático. Exemplos disso seriam nossos 
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comentários acerca dos textos midiáticos ou de imagens, em Cereja e Cochar, e da 
canção de Gilberto Gil, em Nicola. 

É importante observar que, como aponta Bender (2006, p. 34), “O livro didático 
pode se tornar um aliado ou um vilão, dependendo de como é usado”. O professor, 
portanto, em sua condição de leitor experiente que pode conduzir uma orienta-
ção, tem autonomia no uso ou na adaptação do material que lhe é oferecido. Nada 
adianta um material perfeito se o professor não conseguir explorá-lo. Ainda que 
muitos considerem utópico, concordamos com Pinheiro (2006), para quem “[...] o 
melhor mesmo para a literatura é ir direto às fontes” (p. 103).  

Desse modo, convictos de que a Literatura Brasileira não cabe no livro didático 
e de que este não atua sem ser subjugado ao trabalho do professor é que escreve-
mos estas breves reflexões. 
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ComuniCação individual

O USO DE ADAPTAÇÕES FÍLMICAS NO ENSINO DE 
LITERATURA: CRIANDO UMA SEQUêNCIA DIDÁTICA

GAbRyELLA FRAGA DE OLIVEIRA (UFRPE)
 

Introdução

O conceito de alfabetismo é muito complexo e sua definição vai além da ca-
pacidade de um indivíduo de saber ler e escrever. Atualmente, fala-se em níveis de 
alfabetismo. Assim, o alfabetismo de uma pessoa pode restringir-se à decodificação 
de palavras e frases – por exemplo: dominar as convenções gráficas, conhecer o al-
fabeto, desenvolver fluência e rapidez na leitura, etc. – ou pode relacionar-se à capa-
cidade de compreensão de um texto, podendo ser desmembrado em competências 
e habilidades de leitura e escrita. 

Com o desenvolvimento das pesquisas e dos estudos sobre a leitura e a escrita 
muitas descobertas foram feitas. O ato de ler deixou de ser um ato de decodifica-
ção, de transposição de um código e tornou-se um ato de cognição que envolve 
conhecimento de mundo, de práticas sociais e do sistema linguístico. Além disso, a 
leitura passou a ser vista como um momento de interação entre leitor e autor. 

De acordo com Rojo (2009), o ato de ler contempla as seguintes capacidades de 
compreensão: Ativação de conhecimentos de mundo; antecipação de conteúdos ou 
de propriedades dos textos; checagem de hipóteses; localização e/ou retomada de 
informações; comparação de informações; generalização; produção de inferências 
locais; produção de inferências globais. 

No ensino básico, a leitura ainda está muito vinculada às atividades realizadas 
em sala de aula, geralmente nas aulas de língua portuguesa e sempre com caráter 
avaliativo. Para os adolescentes, o ato de ler é quase sempre algo entediante e é vis-
to como uma obrigação. Quando tratamos, por exemplo, dos clássicos da literatura 
brasileira, é comum ver os jovens torcendo o nariz e fugindo da leitura, alegando 
que os romances são chatos e difíceis de entender. Para tentar responder às fichas 
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de perguntas, com as quais muitos professores ainda insistem em trabalhar, os es-
tudantes terminam recorrendo a sínteses extraídas da internet.

Outra forma de “fugir” das leituras dos clássicos é assistindo as adaptações 
cinematográficas, que são encaradas de forma negativa por uma boa parte dos 
docentes, pois eles consideram que muitos desses filmes fogem parcialmente e/ou 
completamente dos enredos propostos pelos textos literários. 

A literatura e o cinema são dois campos artísticos que têm realizado uma rela-
ção ampla de mútua contribuição. Podemos perceber que muitos estudos aplicados 
à literatura têm sua abrangência estendida ao cinema, principalmente sobre per-
sonagens, assim como também é notável a assimilação de termos cinematográfi-
cos por parte da literatura, como ‘flash-back’, narrador-câmera etc. Ao falarmos em 
adaptação cinematográfica de obras literárias, é importante termos a clara noção 
de que não há nenhuma obra de arte que surge a serviço de outra. Portanto, visões 
preconceituosas sobre as motivações que levam a esse processo de adaptação de-
vem ser abandonadas. A ideia de fidelidade, por si só já é descabida e incoerente 
Moura (2007). Se os mecanismos de realização do cinema são outros, é impossível 
propor a fidelidade.

Neste artigo, o principal objetivo é discutir sobre até que ponto as adaptações 
cinematográficas de obras clássicas da literatura brasileira podem contribuir para a 
formação de leitores? É possível, mesmo sabendo que muitos filmes fogem à pro-
posta do texto literário, incentivar a leitura de maneira crítica? Como promover uma 
leitura aprofundada e de qualidade em uma sociedade globalizada, imersa no uni-
verso da tecnologia e engolida pelos apelos imediatistas do capitalismo?

Após esta reflexão, vamos propor uma sequência didática para ser aplicada 
em sala de aula com alunos do ensino médio, tomando como ponto de partida 
as transposições Inter semióticas e os contrapontos existentes entre Literatura e 
Cinema. 

Fundamentação teórica

Nas relações entre Cinema e Literatura, é preciso levar em consideração o 
avanço dos meios de comunicação, assim como os pontos de convergência entre a 
palavra e a imagem, a figura do receptor. Dessa forma, o leitor interfere ativamente 
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na construção de significados para a obra e faz associações com universos interio-
res e exteriores à obra em leitura. As artes se correspondem e os textos dialogam 
entre si. Palavra e imagem se cortejam intermitentemente. A palavra gera uma ima-
gem imediata e a imagem instaura e transforma os discursos, se explicita através 
da palavra.

De acordo com Cardoso (2011), a aproximação entre cinema e literatura pode 
ocorrer de duas formas: positivamente ou negativamente. Um texto fílmico, por 
exemplo, pode, entre outras possibilidades, estimular o espectador à leitura do livro 
adaptado. Outras vezes, no entanto, as imagens levam vantagem, deixando num se-
gundo plano o texto de origem. É possível identificar também na literatura contem-
porânea a incorporação de técnicas dos meios audiovisuais, sobretudo do cinema.

A literatura comparada, no âmbito da contemporaneidade, apresenta tendên-
cias que apontam para uma inter, trans e multidisciplinaridade e as mais variadas 
formas e modalidades discursivas, estruturadas nos mais diversos códigos, não só 
se aproximam, como se interpenetram, se influenciam, se entrecruzam. Alguns es-
tudiosos tradicionais insistem em não incluir na área de atuação da literatura com-
parada a relação entre a literatura e outras artes. Outros teóricos, no entanto fazem 
o oposto: afirmam que as relações entre a literatura e as outras artes se encontram 
no campo dos estudos semiológicos e semióticos, abrindo, novas perspectivas para 
a compreensão das artes em suas múltiplas correspondências.

A adaptação do literário para o fílmico não se esgota na transposição de um 
para outro meio. É um processo que permite uma infinidade de inferências, referên-
cias, ajustes, adequações, para moldar as (re)interpretações e postular a observân-
cia de significados desejados. 

Quanto ao contexto escolar, é preciso haver indagações que dizem respeito ao 
preparado da escola para receber essa linguagem. O professor pode e deve aprovei-
tar o apelo provocado pelo cinema para chamar a atenção de aspectos importantes 
em determinadas aulas, levando o aluno a fazer críticas e considerações que contri-
buam para o seu crescimento.
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Metodologia

Em relação à sequência didática, adotamos o que diz Dolz e Schnewly  

Criar contextos de produção precisos, efetuar atividades ou exercícios 
múltiplos e variados: é isso que permitirá aos alunos apropriarem-se 
das noções, das técnicas e dos instrumentos necessários ao desenvolvi-
mento de suas capacidades de expressão oral e escrita, em situações de 
comunicação diversas. (2004, p. 96).

Dessa forma, esses estudiosos propõem a criação do procedimento “sequên-
cia didática”, em que eles fornecem uma maneira precisa de trabalhar em sala de 
aula. Uma sequência didática é um conjunto de atividades escolares organizadas, de 
maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito (2004, p. 97).

O esquema da sequência didática é estruturado da seguinte forma: apresen-
tação da situação, em que os alunos elaboraram inicial, que corresponde ao gênero 
trabalhado; a primeira produção, em que o professor avalia as capacidades já adqui-
ridas pelos alunos e ajusta e os exercícios previstos na sequência às possibilidades 
e dificuldades reais do alunado; os módulos, que correspondem a atividades ou 
exercícios; a produção final, que é o momento em que o aluno põe em prática os 
conhecimentos adquiridos e o professor aproveita para fazer uma avaliação do tipo 
somativa, que vai sendo construída durante toda a sequência didática. 

O modelo de sequência didática de Dolz e Schnewly servirá de base para a 
proposta que será abordada neste artigo. A partir de adaptações cinematográficas 
de obras e autores que fazem parte do cânone literário brasileiro, será formulada 
uma sequência didática que visa à utilização de filmes, de longa ou curta metra-
gem, como forma de motivar os alunos a adentrarem no mundo literário. Assim, o 
Cinema aparece nesse contexto como um bom aliado no ensino de literatura. Nesta 
sequência didática vamos utilizar estratégias que possibilitem tornar o ato da leitura 
uma atividade investigativa, de descoberta, buscando observar os caminhos de in-
terpretações possíveis para a compreensão do texto, entender o texto partindo de 
especulações prévias, suposições e hipóteses, na tentativa de absolver a interpreta-
ção na sua totalidade e complexidade.
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA
Objeto geral: Explorar as estratégias de leitura.
Objetivo específico: Aliar a adaptação fílmica à interpretação literária.
Gênero principal: Conto (A Cartomante – Machado de Assis)
Gênero de apoio: Filme em curta metragem 
Séries: 1ª e 2ª – Ensino Médio. 

PARTE 1. 
Primeiramente, e a partir dos conhecimentos prévios dos alunos, deve-se fazer um 
levantamento dos dados já conhecidos sobre o autor do conto, Machado de Assis. 
Em seguida, partindo do título do conto – A Cartomante – que será lido, fazer pre-
visões, deduções e inferências, tentando fazer também uma relação com a nossa 
vivência concreta, nossa realidade contemporânea, para então partir para a su-
perfície do texto, ao escrito e o não escrito, ao dito e ao não dito, nas linhas e nas 
entrelinhas. 

OBJETIVO:
O objetivo desta primeira etapa é chamar a atenção para o autor e o titulo do tex-
to, ativar o conhecimento prévio dos alunos, estabelecer previsões sobre o tema e 
criar expectativas que podem, ou não, serem confirmadas.

ATIVIDADE 1
Vamos fazer previsões:
1. A que nos remete o título do conto?
2. O título cria expectativas sobre o tema? Sobre o que falaríamos num texto com o 
título “A Cartomante”?
3. O título traz informações suficientes para que possamos descobrir, de imediato, 
qual o assunto tratado por Machado de Assis nesse conto? Justifique a sua resposta 
fazendo suposições pertinentes.
4. Do seu ponto de vista, o título deixa entrever do que se trata ou é enigmático? 
Justifique sua resposta. 

PARTE 2
Na sequência, devem-se aprofundar os dados, referentes ao autor, levantados pe-
los alunos. É importante frisar a importância de Machado de Assis dentro da Litera-
tura Brasileira, seu pessimismo e melancolia, seu tratamento com o conceito de iro-
nia, uma ironia fina, aspectos que lhe concederam um lugar de destaque no campo 
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literário brasileiro. É importante salientar que Machado de Assis escreveu diversos 
contos, poesias e romances. Dentre eles, o escolhido para ser trabalhado em classe 
foi o gênero conto e apresentar as principais características desse gênero.

OBJETIVO:
O objetivo desta segunda etapa é fornecer informações que os alunos suposta-
mente ainda não conheçam a respeito do autor, sua importância, bem como a im-
portância de suas obras. Outro objetivo é descrever os traços característicos de um 
conto e suas peculiaridades.

PARTE 3
Na sequência, segue-se à leitura do conto. A leitura pode ser feita individualmente 
e em silêncio. Porém, também pode ser realizada coletivamente, de forma fracio-
nada, uma leitura compartilhada: cada aluno lê um parágrafo ou trecho, seguido 
de breves pausas para comentários orais sobre o que já foi lido. O texto deve ser 
lido na íntegra, por isso, deve-se levar em conta a quantidade de aulas e a duração 
das mesmas, para que a sequência seja desenvolvida em tempo hábil e de maneira 
efetiva. 

OBJETIVO:
Realizar a leitura minuciosa do conto, tentando reconhecer os pontos chaves para 
a compreensão dos fatos por ele descritos. Outro objetivo é fazer com que o aluno 
perceba o ritmo particular que é empreendido na leitura de um conto, seus mo-
mentos de tensão, o clímax e o seu desfecho.

ATIVIDADE 2 
Leitura do conto:
A Cartomante
O texto será encontrado na íntegra em: http://www.dominiopublico.gov.br/downlo-
ad/texto/bv000257.pdf 

PARTE 4
Após a leitura, formam-se grupos e inicia-se uma comparação entre os dados levan-
tados antes da leitura do conto, as previsões, e as impressões resultantes da leitura 
concluída, a fim de comprovar se as deduções inicias são, ou não, confirmadas com a 
conclusão da leitura. Nesse momento, devem ser abordadas as hipóteses referentes 
ao título do conto e conferir se essas especulações se apresentam como pertinentes.

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000257.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000257.pdf
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OBJETIVO:
Mostrar o quanto pode ser deduzido a partir de especulações feitas antes da leitura 
do texto e que essas hipóteses tanto podem ser confirmadas como refutadas após 
a leitura do texto na íntegra.

ATIVIDADE 3
Confirmando ou refutando as hipóteses levantadas anteriormente:
1. Suas expectativas foram confirmadas? Por quê?
2. O título do conto é pertinente em relação às ideias (assunto) apresentadas no 
texto?
3. Qual a temática desenvolvida por Machado de Assis neste conto? Busquem, no 
texto, elementos que comprovem sua resposta.

PARTE 5
Fazer uma breve revisão sobre os elementos de uma narrativa e as suas carac-
terísticas. Relembre os aspectos que permitem a identificação das personagens, 
do tempo em que ocorre o fatos narrados, o espaço em que eles acontecem, com 
quem acontecem esses fatos, quem nos conta e como nos fala sobre esses acon-
tecimentos. A maneira que a linguagem é trabalhada no conto também deve ser 
levada em consideração. Neste ponto, devem-se fazer apontamentos sobre o uso 
da língua e as consequências, os efeitos de sentido desenvolvidos pelo autor. As 
questões referentes ao gênero conto também devem ser reapresentadas, suge-
rindo que os conceitos sobre o gênero conto tenham sido relembrados durante a 
leitura em sala.
OBJETIVO:
Trazer o aluno a uma reflexão sobre como as possibilidades de compreensão são 
aumentadas se forem observadas de forma cautelosa as pistas que o texto nos apre-
senta e que a interpretação literária também pode se dá de forma investigativa.

ATIVIDADE 4
Buscando novas informações:
1. Identifique os personagens, os lugares onde os fatos acontecem, o momento, o 
narrador.
2. O foco narrativo é o ponto de vista que o narrador se utiliza para contar um fato. 
Observe o foco narrativo de “A Cartomante” e responda:
a) Como o narrador conta o fato? Ele participa das ações ou somente conta a histó-
ria? Como isso está marcado no texto? Exemplifique. 
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ATIVIDADE 5
Refletindo sobre o uso da língua:
1. Algumas vezes, o narrador é personagem, participa ativamente da história, ou-
tras, ele é um narrador onisciente, aquele que tudo sabe, tudo ouve, tudo vê.
As pessoas do verbo indicam se o narrador é personagem ou onisciente. Nesse 
conto, como o verbo indica a pessoa do narrador? Copie do texto alguns exemplos 
de verbos indicadores do tipo de narrador. 
2. Os verbos que constituem as ações estão no pretérito perfeito simples e no pre-
térito imperfeito, São ações narradas, essencialmente, no passado. Qual a razão 
para o autor, ora usar um tempo verbal, ora outro? Justifique.
3. Faça um levantamento das palavras ou expressões do texto que caracterizam os 
personagens da história. Essa escolha está adequada para os personagens dessa 
história? Explique.
5. Há no texto palavras ou expressões que você desconhecia? Caso não consiga 
apreender seu significado a partir do texto, relacione-as e pesquise o significado.

ATIVIDADE 6
Refletindo sobre a história do conto (enredo/trama):
 Observando a organização estrutural do texto, identifique trechos onde aparecem:
1. As características de caráter, de comportamento dos personagens.
2. Introdução do conflito.
3. O acontecimento notável.
4. O clímax da narrativa.
5. Desfecho do conflito. 

ATIVIDADE 7
Resumir para entender melhor o texto:
Tendo em mente que resumir é “enxugar” o texto, faça o resumo de “A Cartomante”. 
Evite copiar frases completas ou expressões contidas no texto original. Depois fare-
mos a leitura do resumo em sala de aula para partilharmos. O resumo deve conter 
os mesmos fatos narrados no texto original, mas com maior fluidez de leitura, de 
modo que em aproximadamente uma página (entre 25 e 30 linhas) seja possível 
entender de forma satisfatória a história contida no conto machadiano.

PARTE 6
Sabendo que o cinema é um campo que propicia um amplo diálogo com a litera-
tura. Iremos a partir de agora, trabalhar com um curta metragem, homônimo ao 
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conto já lido em sala de aula, A Cartomante, que foi dirigido por Stéfani Parno, com 
a perspectiva de uma produção acadêmica de um TCC e faz parte de uma minissé-
rie apresentada em um único capítulo, que se enquadra na categoria Televisão. A 
Produtora Play adaptou o conto de Machado de Assis, com toda sua atemporalida-
de. Esse foi o resultado de um trabalho e que, como consequência, foi reconhecido 
ganhando 8 prêmios no festival Jaguatirica, em dezembro de 2012. Promovido pela 
Universidade Metodista de Piracicaba – UNIMEP. 
Os alunos devem perceber como a literatura pode transformar-se em cinema e 
vice-versa. É necessário guia-los a uma criticidade, na qual eles possam avaliar que 
aspectos do conto foram ou não abordados no curta metragem, que sejam capazes 
de fazer uma comparação entre as duas artes sabendo distinguir seus pontos em 
comum. Neste momento, é importante que alguns aspectos do cinema sejam vistos 
com os alunos, como: roteiro, produção, cenário, escolha de figurino, entre outros. 
Ressaltar que assim como o texto narrativo precisa de algumas peculiaridades para 
ser escrito, o cinema também precisa. E mostrar alguns pontos em comum entre 
as duas artes. 

OBJETIVO:
Levar os alunos ao entendimento do estudo sobre a adaptação cinematográfica de 
uma obra literária, utilizando como recursos didáticos filmes, minisséries e curtas-
metragens que exemplifiquem o estudado com adaptações de contos ou romances 
da literatura brasileira. Conduzir o aluno para que ele tenha um olhar crítico sobre 
as duas artes e fazer com ele possa distinguir o papel de cada uma perante a socie-
dade. 

ATIVIDADE 8
O Prazer do cinema na sala de aula: 
Deve-se dar toda a caracterização de cinema à sala de aula, luzes apagadas, silên-
cio, celulares desligados e, se possível, pipoca para todos. Após a apresentação do 
curta metragem, que é um vídeo de 15 minutos, os alunos devem organizar-se em 
circulo para fazer uma roda de conversa, na qual, discutiram algumas questões 
como: qual das duas artes chamou mais a atenção deles ?; Houve uma fidelidade 
do curta para com o texto original? E essa fidelidade é necessária? A feitura do fil-
me “reduz” o teor da obra literária? A apresentação daquele curta, entre eles, pode 
comprometer a leitura do texto original?
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Depois que os alunos levantarem respostas para essas perguntas, cabe ao profes-
sor, guiá-los ao entendimento dos estudos sobre as adaptações fílmicas feitas das 
obras literárias.  

ATIVIDADE 9
Narrar é contar - construindo o texto.
Há uma velha crença de que quem conta um conto aumenta um ponto. Machado de 
Assis deixa, algumas vezes, muitos caminhos para se chegar a outras conclusões. 
Algo fica no ar. Vamos aproveitar essa “deixa” produzindo um novo conto, dando 
sequência ou criando um novo enredo ao A Cartomante. 
A produção de um novo texto dá a oportunidade de nos colocarmos criticamente 
diante de uma determinada realidade e/ou de buscarmos, na ficção, uma forma de 
extrapolar nossas ideias e concepções sobre o tema em questão.

ATIVIDADE 10
Lendo e reescrevendo.
Toda atividade de escrita pressupõe revisão e reescrita do texto produzido. Para 
isso, em sala de aula, após a produção da primeira versão, o professor, juntamente 
com os alunos, fará a revisão colaborativa e avaliativa do texto, produção da segun-
da versão, revisão colaborativa e avaliativa e produção da versão final. Ao fazer a 
revisão colaborativa do texto, os alunos e o professor devem atuar como leitores 
procurando sempre melhorar o texto produzido.

ATIVIDADE 11
Leitores, Críticos, Escritores, Produtores e Atores.
Após, todo o trabalhado de leitura e resumo do conto, apreciação crítica do curta 
metragem, produção de um novo texto e reescrita deste texto. Os alunos farão o 
seu próprio curta metragem. O professor fará entre eles uma votação para que 
escolham qual texto irão produzir. Já com o texto em mãos, os docentes devem or-
ganizar-se para produção, filmagem e atuação no curta metragem. Toda a atividade 
deve ser monitorada e avaliada pelo professor, mas é importante ressaltar que é 
um trabalho a ser realizado pelos alunos. 

DIVULGANDO O TRABALHO DOS ALUNOS.
Quando produzimos um determinado texto precisamos ter em mente a quem esta-
mos destinando as nossas concepções e ideias. Para isso, é proposto que visitemos 
a redação de um jornal, de preferência comunitário ou que esteja ao alcance da 
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escola, a fim de solicitar espaço para a publicação dos contos divulgando, dessa for-
ma, junto à comunidade, o trabalho de todos os alunos. Outra forma de divulgação 
será a exposição dos contos no mural da escola, que geralmente, fica no pátio de 
circulação dos alunos.
Feitos os trabalhos de escrita, reescrita e divulgação, organizaremos uma noite cul-
tural onde o curta metragem será exibido para todos os alunos, pais e comunidade 

convidada a participar do evento. 

Considerações finais

A arte literária tem muito em comum com a arte cinematográfica, mesmo com 
as evidentes diferenças entre ambas. A palavra e as imagens que se evocam a par-
tir dela são os elementos fundamentais na junção dessas manifestações artísticas.  
Em função disso é que se tem uma vasta produção de diversos filmes cujos rotei-
ros foram inspirados em livros, obras literárias nacionais e internacionais, a fim de 
levarem para as telas as imagens que estavam apenas na imaginação dos leitores. 
Em alguns casos, esses filmes são capazes de trazer elementos adicionais que des-
pertam no espectador o interesse pela história original, o texto fonte, o livro; em 
outros, causam uma desagradável decepção aos leitores, por não serem fiéis aos 
livros dos quais são inspirados. 

No que diz respeito ao ensino de literatura, percebe-se certa dificuldade em 
fazer com que os alunos tenham um interesse maior na leitura, na apropriação dos 
conhecimentos oriundos do universo literário. Essa dificuldade parece ser mais sen-
tida nos anos iniciais do ensino médio, tendo em vista que nesse período ocorrem 
os primeiros contatos com a leitura de textos literários mais complexos. A comple-
xidade de alguns textos é um fator determinante na falta de interesse por parte 
dos alunos, afinal alguns textos exigem mais que mera compreensão de palavras 
organizadas na superfície do texto – algumas dessas leituras apresentam certo grau 
de dificuldade até mesmo para leitores experientes. Levando isso em considera-
ção, constatamos que é proveitoso pensar na elaboração de diferentes estratégias 
didáticas para atrair a atenção desses alunos para a leitura, mesmo que, para a ob-
tenção de melhores resultados, seja preciso recorrer a outras plataformas e mídias, 
outras ferramentas.
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Desta forma, percebemos que, na escola, ao se discutir a organização do texto 
literário, promove-se o acesso do aluno à natureza da linguagem literária. O mesmo 
se dá quando se entende a organização da linguagem cinematográfica. O principal 
objetivo do nosso estudo foi tentar entender como o leitor iniciante tem observado 
as várias formas de representação discursiva contemporâneas e esquematizar uma 
prática docente no que se refere ao letramento literário e linguístico. É esperado 
que que os alunos sejam capazes de discernir com clareza a representação do estilo 
peculiar das duas artes apresentadas, diferentes formas de leitura possíveis sobre 
uma determinada obra e movimento de diálogo entre vários campos de conheci-
mento e áreas de atuação na sociedade, ou seja, a ativação de práticas sociais de 
interação por meio de diversas linguagens.
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POESIA: A LINGUAGEM POÉTICA NO 
ENSINO FUNDAMENTAL

GINETE CAVALCANTE NUNES1 (UFRPE)

Introdução

O objetivo deste artigo é apresentar algumas considerações e resultados 
de pesquisa a respeito do trabalho com o texto poético no Ensino Fundamen-
tal, acerca da importância do ensino de leitura de poesia em sala de aula, bem 
como a significância da sistematização desse gênero no Ensino Fundamental. 
Acreditamos que a poesia é uma ótima opção para professores que se propõem 
a trabalhar com textos significativos visando à formação de leitores críticos e 
reflexivos. 

Sabe-se do imenso valor que a poesia possui, mas são desconhecidas al-
gumas das contribuições que esse gênero reflete na formação dos alunos do 
ensino fundamental.

Atualmente, a poesia é tida como uma auxiliadora no processo do letra-
mento literário, quando os poemas trabalhados abordam temas que digam res-
peito à sociedade e ao nosso tempo, contribuindo para a formação de um leitor 
crítico e atuante que se identifica como um ser social transformador.

No entanto, infelizmente, o que se percebe é que a poesia é um gênero 
bastante desvalorizado no contexto escolar. Na verdade, muitos educadores 
sabem sobre a importância da poesia, porém, faltam-lhes estratégias para tra-
balhar com esse gênero de forma a promover o letramento literário. Os livros 
didáticos em sua grande maioria, quando tratam desse gênero em seu conteú-

1. Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS) na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFR-
PE) em Garanhuns-PE. Endereço eletrônico: ginetecavalcante@bol.com.br
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do, servem apenas como um pretexto para a realização de estudos gramaticais, 
piorando assim o tratamento dado ao uso do poema em sala de aula.

Percebendo-se a dificuldade que muitos professores enfrentam em sua sala de 
aula no que concerne ao ato da leitura, principalmente de poemas cabe ressaltar o 
que diz Souza (2012):

Infelizmente, poucos são os momentos em que os poemas estão pre-
sentes na prática docente. Quando são trazidos pelos educadores para 
as atividades escolares, muitas vezes são tratados apenas como textos 
destinados à leitura silenciosa, impressos em papel. (SOUZA, 2012, p. 83) 

Percebemos com isso a significância do trabalho sistematizado e bem contex-
tualizado com a poesia no Ensino Fundamental. Torna-se de fundamental importân-
cia que os educadores selecionem e busquem poemas que possam contribuir para 
a formação de leitores proficientes e competentes, pois, o trabalho com a poesia 
realizado em sala de aula pode, sem dúvida alguma fazer o aluno apropriar-se da 
linguagem literária e também exprimir suas ideias e críticas. Sobre isso é importan-
te notar o que diz Cosson (2014) sobre esse trabalho com a leitura literária:

A leitura literária conduz a indagações sobre o que somos e o que que-
remos viver, de tal forma que o diálogo com a literatura traz sempre 
a possibilidade de avaliação dos valores postos em uma sociedade. Tal 
fato acontece porque os textos literários guardam palavras e mundos 
tanto mais verdadeiros quanto mais imaginados, desafiando os discur-
sos prontos da realidade, sobretudo quando se apresentam como ver-
dades únicas e imutáveis. Também porque na literatura encontramos 
outros caminhos de vida a serem percorridos e possibilidades múltiplas 
de construir nossas identidades. Não bastasse essa ampliação de ho-
rizontes, o exercício de imaginação que a leitura de todo o texto literá-
rio requer é uma das formas relevantes do leitor assumir a posição de 
sujeito e só podemos exercer qualquer movimento crítico quando nos 
reconhecemos como sujeitos. (COSSON, 2014, p. 50)
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Cabe ressaltar a relevância que o tema tem para se pensar a construção de 
uma ação pedagógica mais qualitativa, fazendo da instituição escolar um lugar onde 
os estudantes passam a vivenciar e apreciar suas diversas formas de criação e ex-
pressão, pois educar e aprender não cessam, são momentos fascinantes, infinitos 
e cheios de aprendizagens, quando se propõe uma prática de ensino sistemático e 
significativo.

Entendemos que compete à escola promover e propiciar essa leitura literária 
com o trabalho efetivo e sistemático do professor servindo de trampolim para faci-
litar o gosto pela literatura e leitura de poemas, tornando a leitura poética significa-
tiva, estimulando a variedade de experiência, a formação de juízo crítico, a autono-
mia e responsabilidade leitora dos estudantes do Ensino Fundamental.

A importância da Literatura no Ensino Fundamental

Sobre a importância da literatura notemos o que diz Candido (2004), quando 
afirma que a Literatura satisfaz uma necessidade essencial do ser humano “a ne-
cessidade de ficção e fantasia”. Ainda em seu texto” direitos humanos e literatura”, 
Candido (2004) defende o direito a ela a todos os seres de todas classes sociais e ar-
gumenta também sobre o poder transformador que a literatura possui, através dos 
textos que trazem “livremente em si o que chamamos de bem e o que chamamos 
de mal” e por isso nos humanizam:

Entendo aqui por humanização [...] o processo que confirma no homem 
aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, 
a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamen-
to das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o 
senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, 
o cultivo do humor. A literatura desenvolve em nós a quota de humani-
dade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a 
natureza, a sociedade, o semelhante. (CANDIDO, 2004, p. 180)

Assim, a literatura sendo uma forma de nos comunicarmos com os outros pode 
contribuir, sem dúvida, para o bom desenvolvimento das relações humanas e para 
o reencontro do homem com seu espírito, como nos sugere Todorov (2009):
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A Literatura pode muito. Ela pode nos estender a mão quando esta-
mos profundamente deprimidos, nos tornar ainda mais próximos dos 
outros seres humanos que nos cercam, nos fazer compreender melhor 
o mundo e nos ajudar a viver. Não que ela seja, antes de tudo, uma 
técnica de cuidados para com a alma; porém, revelação do mundo, ela 
pode também, em seu percurso, nos transformar a cada um de nós a 
partir de dentro. A literatura tem um papel vital a cumprir [...] (TODO-
ROV, 2009, p. 76)

Dessa maneira, compreendemos que o ensino de literatura deve configurar-se 
como um conjunto de experiências estéticas que proporcionem ao aluno, autono-
mia de leitura, pensamento crítico, educação da sensibilidade e do autoconheci-
mento, e principalmente da condição humana. Todorov (2009) ainda discorre sobre 
a importância da literatura para a compreensão da condição humana:

[...] a literatura é pensamento e conhecimento do mundo psíquico e so-
cial em que vivemos. A realidade que a literatura aspira compreender é, 
simplesmente (mas, ao mesmo tempo, nada é assim tão complexo), a 
experiência humana. Nesse sentido podemos dizer que Dante ou Cer-
vantes nos ensinam tanto sobre a condição humana quanto os maiores 
sociólogos e psicólogos e que não há incompatibilidade entre o primeiro 
saber e o segundo. (TODOROV, 2009, p. 77)

Através da citação acima, pode-se claramente perceber o poder que tem a lite-
ratura de atuar na formação do indivíduo, levando-o a perceber a condição humana.  
Assim, corroborando com Todorov (2009), Bernardo (2002) ressalta a importância 
da presença da disciplina de literatura no currículo escolar:

[...] Por que a literatura tem importância institucional? Por que é ensina-
da nas escolas e nas universidades? Por que tantos alunos, e até mesmo 
muitos professores (mormente das chamadas disciplinas exatas), consi-
deram o estudo da literatura o supra sumo da cultura inútil e, a despeito, 
ela continua a ser ensinada e cobrada, com significativo espaço na grade 
curricular e nos exames vestibulares? (BERNARDO, 2002, p. 148)
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Percebemos que o que justifica o estudo da literatura, bem como a sua pre-
sença no currículo escolar é o fato dela nos permitir aprofundar a altura, o saber, os 
conhecimentos, tornando-nos cidadãos mais conscientes e críticos, algo que, sem 
dúvida, vem em inteiro bem da humanidade. Entendemos, portanto, que o direito à 
literatura faz parte dos direitos essenciais à vida, e que os nossos jovens do Ensino 
Fundamental necessitam usufruir deste direito, corroborando com o que afirma 
Bernardo (2002):

[...] A realidade nos é inacessível porque ela engloba tudo o que existe e 
todas as perspectivas possíveis. Ora, não podemos ver “tudo”, mas ape-
nas nesgas de coisas [...] A ficção, a literatura, fazem mais do que ampliar 
as nossas perspectivas, ao mapearem a realidade, anunciando territó-
rios inexplorados e desconhecidos; a ficção e a literatura nos permitem 
viver o que de outro modo talvez não fosse possível, ou seja, nos permi-
tem ser outros (os personagens) e adquirir, ainda momentaneamente, a 
perspectiva destes outros - para, adiante, termos uma chance de cum-
prir o primado categórico de todas as éticas, de tão difícil realização: ser 
o que é. (BERNARDO, 2002, p. 147)

Paulino (2007), afirma que “A arte não mente, ao tornar concreto o imaginário 
por meio da linguagem”. Essa linguagem é a literária e assim, no contexto desse pa-
norama, vale-nos ressaltar o que diz Regina Zilbermam no que concerne ao ensino 
de literatura:

A Literatura [...] é levada a realizar sua função formadora, que não se 
confunde com uma missão pedagógica. [...] Aproveitada em sala de aula 
na sua natureza ficcional que aponta a um conhecimento de mundo, e 
não enquanto súdita do ensino de boas maneiras (de se comportar de 
ser ou de falar e escrever), ela se apresenta como elemento propulsor 
que levará escola à ruptura com a educação contraditória e tradicional. 
(ZILBERMAM, 2003, p.25.)

Lajolo (1982 e 2000) faz uma reflexão de como tem sido importante o estudo 
da literatura para a formação do jovem leitor, refletindo sobretudo na importância 
da formação do leitor, pois, segundo ela muitos alunos não conseguem perceber 
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essa importância, desprezando a porta de entrada para o mundo da literatura, a 
própria leitura, por esta ter sido desprezada primeiro pelo seu professor.

Corroborando com Lajolo (1982 e 2000), Zilberman (2003) reflete que:

Quando o professor possibilita a fruição dos seus alunos, ele está dando 
reais condições para que estas crianças possam se desenvolver, basea-
dos na liberdade de expressão, independentemente do livro que lhes 
foi apresentado, pois a justificativa que legitima o uso do livro na escola 
nasce, de um lado, da relação que estabelece com seu leitor, conver-
tendo-o num ser crítico perante sua circunstância; e, de outro, do papel 
transformador que pode exercer dentro do ensino, trazendo-o para a 
realidade do estudante e não submetendo este último a um ambiente 
rarefeito do qual foi suprida toda a referência concreta. (ZILBERMAN, 
2003, p.18)

O aluno do Ensino Fundamental, necessita compreender que o acesso à lite-
ratura é, na verdade, o estabelecimento de um diálogo possível a qualquer um que 
queira “ouvir” a sua voz e compreender além do que se pode ver. A literatura não é 
só um objeto de estudo, é, sobretudo, em sua concepção mais ampla, o conjunto de 
vozes declamadas por várias falas ao longo da história da Humanidade, nos permi-
tindo descobrir e ampliar nossa realidade. O “inexplorado” e o “desconhecido” pode 
ser descoberto e vivenciado através da literatura.

Em busca de um lugar para a Poesia no Ensino Fundamental
 

Apesar de o texto poético ter sido marginalizado e esquecido por muito tempo 
na escola principalmente no Ensino Fundamental, Colomer (2007), entendemos que 
o uso de poemas na sala de aula pode se tornar um recurso eficiente para a pro-
moção do letramento literário, principalmente em um momento em que os alunos 
estão passando pela fase de formação e transição do Ensino Fundamental para o 
médio. O que percebemos, contudo, é que infelizmente são poucos os professores 
que trabalham efetivamente com a poesia e poemas em suas salas e muitos quan-
do trabalham dão o tratamento ao poema semelhante ao que se dá a outros gêne-
ros onde infelizmente um poema é tratado da mesma forma que um anúncio, uma 
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bula, um cartaz, um bilhete, uma receita. Isso é a “desmoralização e desqualificação 
da literatura”. 

Sorrenti (2007) trata sobre o trabalho do professor com a poesia na sala de 
aula:

Mais do que nunca é tempo de valorizar o perfil do leitor do texto poéti-
co, lembrando o papel preponderante que tem a interação texto-leitor. 
Tal interação, vista à luz da contiguidade, da correspondência que se avi-
zinha no jogo da troca de experiências, reforça ainda mais a importância 
do papel do professor na tarefa de iluminar o grande encontro entre o 
texto poético e o aluno. (SORRENTI, 2007, p. 151, 152)

Percebendo-se a dificuldade que muitos professores enfrentam em sua sala 
de aula no que concerne ao ato da leitura, devemos considerar o que afirma Nunes 
(2016) sobre a importância do trabalho com poesias no Ensino Fundamental:

É de fundamental importância que os educadores selecionem e bus-
quem poemas que possam contribuir para a formação de leitores profi-
cientes e competentes, pois, o trabalho com a poesia realizado em sala 
de aula pode sem dúvida alguma fazer o aluno apropriar-se da lingua-
gem literária e também exprimir suas ideias e críticas.  (NUNES, 2016, 
p. 153)

Compreendemos com isso a significância do trabalho sistematizado e bem 
contextualizado com a poesia no Ensino Fundamental. Acerca disso é importante 
notar o que diz Cosson (2014) sobre esse trabalho com a leitura literária.

A leitura literária conduz a indagações sobre o que somos e o que que-
remos viver, de tal forma que o diálogo com a literatura traz sempre 
a possibilidade de avaliação dos valores postos em uma sociedade. Tal 
fato acontece porque os textos literários guardam palavras e mundos 
tanto mais verdadeiros quanto mais imaginados, desafiando os discur-
sos prontos da realidade, sobretudo quando se apresentam como ver-
dades únicas e imutáveis. Também porque na literatura encontramos 
outros caminhos de vida a serem percorridos e possibilidades múltiplas 
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de construir nossas identidades. Não bastasse essa ampliação de ho-
rizontes, o exercício de imaginação que a leitura de todo o texto literá-
rio requer é uma das formas relevantes do leitor assumir a posição de 
sujeito e só podemos exercer qualquer movimento crítico quando nos 
reconhecemos como sujeitos. (COSSON, 2014, p. 50)

Entendemos que compete à escola promover e propiciar essa leitura literária 
com o trabalho efetivo e sistemático do professor para facilitar o gosto pela litera-
tura e leitura de poemas, tornando a leitura poética significativa, estimulando a va-
riedade de experiência, a formação de juízo crítico, a autonomia e responsabilidade 
leitora dos estudantes do Ensino Fundamental. Nunes (2016) ainda considera que:

A poesia é capaz de sensibilizar o ser humano, e nesse sentido eviden-
cia-se a importância de trabalhar o gênero em fase escolar, para tanto 
deve ser levado em conta tanto a recepção quanto às contribuições da 
poesia para a promoção da leitura literária. (NUNES, 2016, p. 154)

 Notemos como a autora reflete acerca da capacidade de sensibilização possui, 
nesse aspecto que a poesia possui Ensino Fundamental. Sorrenti (2009) ratifica que 
o professor precisa estar muito seguro em relação à sua prática pedagógica no que 
concerne ao trabalho com poemas, devendo ter formação que o condicione a pro-
por atividades no trabalho com poemas que ultrapassem o livro didático, tornando 
suas aulas interessantes e sobretudo ricas de aprendizagem significativas.

A grande maioria dos professores optam por não ocupar suas aulas lecionan-
do poesia, ou ao menos incluí-las em seu material, para que a aula fique mais inte-
ressante, pois a poesia abre espaço para a liberdade de pensamento e de criação. 
Desta maneira, a escola passa a refletir a atitude da sociedade em geral com o de-
sinteresse pela literatura poética.

Entendemos que é nesse meio que se insere a escola, proporcionando a apren-
dizagem, facilitando o processo que eleva a importância, segundo Averbuck (1988) 
“de um ensino voltado para a criatividade como meio formador da sensibilidade”. 
E a poesia é um caminho para tal, sendo trabalhada de forma ordenada no Ensino 
Fundamental. Desse modo, notemos o que diz Sorrenti (2007) sobre a importância 
do trabalho com a poesia na sala de aula: 



97

XXVI Jornada do Gelne

Na sala de aula, o trabalho com a poesia geralmente ocupa um tempo 
restrito, porque há muitos assuntos a serem estudados. Mas é preciso 
aconselhar o aluno a não entregar a criação poética ao domínio da pres-
sa, do sonho e da inconsciência. Faz-se necessário ressaltar sempre a 
importância do raciocínio e da atenção. (SORRENTI, 2007, p. 52)

Para muitos, trabalhar com poesia é perca de tempo, achando estes que a po-
esia é “algo do além”, “inacessível”, porém, ao deixar de se trabalhar com a poesia, 
há, sem dúvida, uma lacuna enorme na passagem do Ensino Fundamental para o 
Ensino Médio. Portanto, poesia é assunto que deve estar em pauta no Ensino Fun-
damental e segundo Sorrenti (2007): 

O fazer poético pode estar ao alcance de todos, mas o professor deverá 
tomar cuidado para não incorrer em posturas extremistas: não super-
valorizar imerecidamente o texto do aluno nem descartar e\ou desva-
lorizar as suas tentativas de criação poética. A poesia é um espaço de 
liberdade. Entre tantas formas de poesia, certamente haverá uma que 
vai fascinar o nosso aluno. (SORRENTI, 2007, p. 52)

Ainda conforme Sorrenti (2007) “É importante que a escola faça de tudo para 
preservar a sensibilidade estética do aluno”. Com isso, a autora afirma a importân-
cia de se fazer um trabalho bem sistematizado com a poesia na sala de aula, visto 
ser esse um gênero de grande importância para o processo de ensino e aprendiza-
gem, também por ser um gênero que trabalha com a função poética da linguagem, 
fazendo com que os estudantes reflitam sobre o texto literário, sendo este de um 
grau maior de complexidade, pela própria especificidade da linguagem literária. Pi-
nheiro (2002, p.23) afirma que “[...] a leitura do texto poético tem peculiaridades e 
carece, portanto, de mais cuidados do que o texto em prosa. ” Portanto, torna-se 
necessário um trabalho mais elaborado com o texto literário, somente assim pode-
remos formar alunos críticos e reflexivos.

Segundo Gebara (2007), a leitura do poema acaba sendo feita de forma equivo-
cada onde na maioria das vezes ele é lido com a utilização de estratégia da recitação 
ou leitura dramatizada, servindo apenas como método decorativo nas aulas. Com 
isto, o texto poético é visto de maneira superficial, sendo utilizado apenas como um 
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objeto decorativo das aulas no ensino fundamental especificamente. Como afirma 
Pinheiro (2003), ao escolher textos poéticos deve-se levar em conta os critérios esté-
ticos que o constitui, como o ludismo sonoro, as imagens simbólicas e a riqueza da 
linguagem figura que ele contém, porém, o trabalho com poesia não deve se limitar 
à leitura, que muitas vezes é feita com descuido e sem destreza pelo professor.

Sorrenti (2007) tratando ainda sobre o trabalho do professor com a poesia na 
sala de aula faz a seguinte reflexão:

Acredito que melhor seria pensar em se criar na escola uma aproxima-
ção com a poesia visando criar e\ou continuar criando o gosto pelo texto 
poético [...] a teorização não funciona, porque torna o trabalho árido, 
cansativo e pode esconder o melhor da festa – que é a descoberta (ou 
a redescoberta) da poesia. O estudo sistematizado das regras de versi-
ficação não é capaz de favorecer esse estado de empatia do leitor em 
relação ao poema. (SORRENTI, 2007, p. 58)

Sorrenti (2007) ainda ressalta a importância dos poemas serem trabalhados 
em sala de aula de forma que estes se tornem reais para os alunos, como uma expe-
riência que pode ser realizada com prazer através do exercício do dizer, do ouvir e do 
vivenciá-los. Uma boa leitura do poema pelo professor, já é um bom caminho para a  
“descoberta da poesia” no ensino fundamental.

Em se tratando do trabalho com a poesia na sala de aula, como bem reflete a 
autora, esse é um momento muito especial e que deve ser dinâmico, cabendo ao 
professor o papel de provocador de um estado de sensibilização, de iluminador de 
caminhos para a leitura poética, principalmente na passagem do Ensino Fundamen-
tal para o Ensino Médio; para assim, formar jovens leitores literários.

Sugestão de atividades com poesia para o Ensino Fundamental

Relacionamos, portanto, algumas atividades que podem ser realizadas com 
poemas na sala de aula, onde o professor tem a liberdade e a criatividade de organi-
zá-las de acordo com a necessidade de suas turmas durante o Ensino Fundamental:
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ATIVIDADES COM POESIA NO ENSINO FUNDAMENTAL

• Leitura silenciosa de poemas;
• Leitura e apreciação de poemas diversos;
• Saraus literários;
• Feiras literárias;
• Pesquisa de biografias de poetas;
• Seleção de poemas com temas variados, através de um agrupamento temá-

tico;
• Escuta de poemas musicalizados fazendo relação com a música popular 

brasileira e outras;
• Declamação de poesias em equipes;
• Análise de poemas com temáticas diversificadas;
• Transformação de textos de prosa poética em poemas;
• Leitura, análise e comparação de poemas com temas semelhantes;
• Sugerir e orientar os alunos a produzirem textos poéticos sobre o cotidiano 

com temas como: vida, amor, escola, família, sociedade, entre outros;
• Selecionar poemas para a adolescência em livros diversos, permitindo a 

participação dos alunos;
• Organizar o mural da poesia na escola;
• Elaboração de uma antologia poética com os poemas selecionados.

Metodologia da pesquisa

Esta pesquisa foi desenvolvida através da aplicação de questionário com per-
guntas fechadas à duas turmas do 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Pública 
Estadual de Araripina-PE, no sentido de obter depoimentos a respeito do trabalho 
com poesia no Ensino Fundamental, procuramos analisar as respostas dos alunos 
e estabelecer relações entre os depoimentos dos alunos e os elementos que in-
fluenciam ou formam a sua experiência de leitura, utilizando como instrumento 
da pesquisa formulário com questões quantitativas para uma melhor abordagem 
dos dados. Com a aplicação dos questionários, pensamos poder responder então 
alguns objetivos da pesquisa. Por último, sugerimos algumas propostas de ativida-
des que podem ser aplicadas no Ensino Fundamental na perspectiva de promover 
o letramento literário em jovens que estão num processo de formação e transição 
para o Ensino Médio. 
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Resultado e discussão

De acordo com a pesquisa realizada através do questionário preliminar apli-
cado às duas turmas de 9º ano, passamos a analisar as respostas. Em resposta à 
primeira questão Você sabe o que é poesia? 89% dos alunos disseram saber o que é 
poesia e 11% afirmaram não saber. Essa alta porcentagem nos sugere que provavel-
mente o ensino de poesia no ensino fundamental, tem sido realizado.

 Em resposta à segunda questão Você gosta de ler poemas? 56% dos alunos dis-
seram gostar de ler poemas e 44% afirmaram não gostar. Possivelmente o ensino 
não tem sido eficiente no sentido de promover o gosto dos alunos para ler poesias. 
Analisando a terceira questão Você entende os poemas quando lê? 65% dos alunos 
disseram entender os poemas quando leem e 35% afirmaram não entender. Uma 
boa parte dos alunos diz entender os poemas quando lê e outros dizem não enten-
der, possivelmente estes tenham dificuldades de compreensão de textos, ou sejam 
uma parte daqueles  44%  da segunda questão que afirmaram não gostar de ler 
poesia. Em resposta à quarta questão O seu professor (a) trabalha com poemas na 
sala de aula? 37% dos alunos disseram que sim e 63% afirmaram que não. Essa alta 
porcentagem de alunos que afirmam que seu professor não trabalha com poemas 
na sala nos sugere uma possível situação: o professor provavelmente trabalha mais 
com textos não literários do que literários. Em resposta à quinta questão Você se 
sensibiliza nas aulas quando o seu professor (a) trabalha com poemas? Ou seja, é uma 
aula agradável, de descobertas, curiosidades? 51% dos alunos disseram que sim e 49% 
afirmaram que não. A resposta dos alunos nos sugere uma falta de expectativa nas 
aulas de literatura por praticamente metade dos entrevistados. Em resposta à sexta 
questão Na sala de aula, você aprende a ler e compreender poemas com o trabalho que 
é realizado pelo seu professor (a)? 70% dos alunos disseram que sim e 30% afirmaram 
que não. Com essa resposta o aluno põe em evidência uma questão que é discutida 
neste trabalho: o uso da literatura para se trabalhar a gramática. A resposta dos 
alunos pode nos sugerir que o professor tem utilizado a aula de literatura e mais 
especificamente os poemas para trabalhar com a gramática e podendo desta ma-
neira “desvirtuar” a aula de literatura. Em resposta à sétima questão Com a leitura 
literária que é trabalhada pelo professor (a) você tem uma visão ampliada para a leitura 
continuada e prazerosa? 54% dos alunos disseram que sim e 46% afirmaram que 
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não. A resposta desses alunos pode nos sugere que 46% dos alunos provavelmente 
não gostam de ler, já que as aulas não ampliam a sua visão para a leitura prazerosa 
ou também pode sugerir que o trabalho do professor com as poesias não tem sido 
feito de maneira a despertar esse prazer nos alunos para a ampliação da leitura lite-
rária e prazerosa. Em resposta à oitava questão Você tem aprendido a ler e a escrever 
nas aulas de português através do trabalho com poemas? 51% dos alunos disseram 
que sim e 49% afirmaram que não. A resposta a esta questão está relacionada à 
questão seis, porém com uma diferença significativa na porcentagem, onde aqui 
praticamente metade da turma afirmaram não ter aprendido a ler e a escrever nas 
aulas de português através do trabalho com poemas, também nos fica a pergunta: 
Para que tem servido aula de literatura ? Para ensinar a ler? Para ensinar gramáti-
ca? Essas questões também serão abordadas neste trabalho. Em resposta à nona 
questão Como você qualifica o ensino de poemas pelo seu professor (a)? 5% dos alunos 
disseram achar ótimo, 47% afirmaram ser bom, 35% consideraram regular e 13% 
consideraram ruim. Em resposta à décima questão Você gostaria que seu professor 
(a) trabalhasse mais vezes com poemas na sala de aula? 67% dos alunos disseram que 
sim e 33% afirmaram que não.

Concluímos que o professor, muitas vezes, não trabalha de forma adequada 
os textos de literatura postos para estudo em sala de aula, pois aos mesmos são 
inseridas partes gramaticais, que tiram o gosto dos alunos pela leitura que deveria 
ser prazerosa, visto que a literatura em si deveria despertar nos educandos a capa-
cidade de exprimir sentimentos próprios e interesse pelas obras literárias. 
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Considerações finais

A poesia deve permear a sala de aula e os poemas devem ser trazidos pelos 
professores e trabalhados de forma significativa na sala de aula e não serem trata-
dos apenas como textos simplesmente destinados à leitura silenciosa. Sendo assim, 
sem dúvida alguma os alunos se apropriariam de suas características e o letramen-
to literário seria promovido.

As ideias aqui contidas são reflexões, não acabadas, mas com possibilidades, 
dentre muitas existentes de se pensar com mais carinho no uso da poesia em sala 
de aula de forma sistemática e a contribuição que o uso dos poemas traz para a 
promoção da leitura literária no Ensino Fundamental. 

Torna-se imprescindível para os professores, portanto, para o profissional da 
educação, a oportunidade de refletir sobre o uso dos poemas em suas aulas. Este 
trabalho de pesquisa, porém, não se caracteriza e nem tem a pretensão de ser um 
ponto final sobre o tema investigado, pois nenhuma pesquisa se esgota em si mes-
ma, mas constitui–se em uma contribuição, abrindo espaço para que novas pes-
quisas sejam elaboradas tendo como principal função: a transformação social da 
escola através da leitura literária.

A importância da poesia na escola está também na sua ação formadora, pois 
ela representa uma forma que ajudará a ampliar o domínio da linguagem e capacita 
o leitor na construção do conhecimento. Assim, o texto poético possibilita ao indiví-
duo conhecer a si mesmo e ao outro e ainda o mundo que está à sua volta. Leva à 
recriação e à busca de novos sentidos que um texto pode oferecer.

Diante dessas reflexões, é importante reafirmar que a poesia é um dos recur-
sos mais encantadores do processo educacional, visando o crescimento estético, 
crítico e literário dos estudantes, portanto é imprescindível que se trabalhe de for-
ma eficaz e utilitária esse tão precioso gênero em sala de aula, promovendo assim 
o Letramento Literário no Ensino Fundamental.
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A LEITURA LITERÁRIA COMO INSTRUMENTO DE 
FORMAÇÃO CRÍTICA

ANDRÉIA FLORêNCIO DE FIGUEIREDO (UFPE)

Introdução

A leitura crítica e reflexiva conforme Ezequiel Theodoro (2009), levanta-se como 
um trabalho de combate à alienação, sendo ela capaz de facilitar o gênero humano 
à realização de sua plenitude, ou seja, a sua liberdade. Por isso pretendemos aqui 
expor e defender o papel de suma importância que a leitura literária vem a realizar 
como instrumento fundamental no processo de formação de leitores críticos. 

Pois a literatura nasce da insatisfação do homem frente a realidade que o cer-
ca, ademais presume a participação ativa do leitor na constituição dos sentidos para 
além dos linguísticos, sempre o requisitando na participação da construção desses 
sentidos contextualizados.

A essencialidade da literatura na formação e consolidação de 
sujeitos críticos

Ler não pode ser considerado como um mero aprendizado visto que a leitura 
nos proporciona a conquista da autonomia, permitindo-nos compreender melhor o 
mundo que nos rodeia, ademais de nos permitir escolher uma melhor maneira de 
encarar a realidade, e até mesmo modifica-la, à medida que incorporamos as expe-
riências vividas em uma leitura ao nosso meio social. Como nos explica muito bem 
Vargas Llosa, a literatura possui identidade subversiva, mesmo que não tenha essa 
intenção, pois ela provoca inquietação, desconforto frente a realidade, fazendo-nos 
pensar que a mesma poderia ser bem diferente, mais parecida inclusive com a de 
nossa imaginação, o que consequentemente provoca ações, pois nos aflora uma 
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sensibilidade inconformista, e nos faz abandonar a postura de leitor passivo, inerte 
a realidade a qual estamos situados.

O texto literário possui determinadas lacunas que são descobertas e preen-
chidas pelos leitores de acordo com suas experiências de leitura e  de vida, abrindo 
possibilidades a pensamentos e opiniões convergentes, mas sobretudo divergentes, 
geradoras de uma pluralidade de ideias e interpretações, o que certamente instaura 
a riqueza dos questionamentos, além de uma expansão na concepção de mundo, 
aqui entendida para além de um conjunto de ideias sobre o próprio mundo, acerca 
dos homens, das sociedades, das coisas materiais e imateriais, a visão do mundo 
aqui é compreendida como uma gama de atitudes, posturas, sentimentos e valores 
que se atribuem a tudo isso.  

O mesmo texto pode ser lido diferentemente por mais de um leitor ou pelo 
mesmo leitor em momentos dissemelhantes, pois amadurecemos, e uma releitura 
sempre nos traz uma nova visão sobre a obra ou determinado assunto que nela 
está contido, ou seja, uma segunda leitura sempre contém a acepção da primei-
ra. Lemos de “mil maneiras” como nos afirma Umberto Eco, lemos para escapar 
da realidade, para passar o tempo, para viajar para outros lugares oferecido a nós 
pelo livro, para conhecer outras experiências, para adquirir conhecimentos, lemos 
sempre buscando nossos interesses, uma relação íntima entre nossa vida, nossa 
realidade e nossa leitura, em um processo constante de identidade e alteridade. Ler 
é entrar em contato com um produto histórico, social e cultural construído ideolo-
gicamente, por meio do qual o sujeito marca sua presença na coletividade em que 
vive, compartilhando significados e lutas para uma construção de sentido acerca 
de uma realidade que mais venha a lhe convir, pois o homem enquanto indivíduo é 
naturalmente dotado de ideias, emoções, sensibilidades, crenças, sonhos e desejos, 
e carrega consigo um imaginário individual que se nutre do outro, do coletivo, visto 
que sempre é parte constituinte de um grupo social.

Ítalo Calvino, ensaísta, poeta, novelista, e um dos mais importantes escrito-
res do século XX, numa conferência proferida em Buenos Aires (1984)  diz que “ a 
leitura abre espaços de interrogação, de meditação, e de exame crítico, isto é, de 
liberdade”, ademais de nos proporcionar uma expansão no leque de experiências 
de interação com o mundo e com as relações humanas, nos levando a compreender 
melhor nosso papel enquanto sujeitos históricos no desafio enfrentado na decor-
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rente sensação de novos conhecimentos adquiridos e na identificação individual e/
ou coletiva, o que vem a conversar ao nosso ver, com a defesa da essencialidade da 
leitura crítica que parte da leitura de mundo para a leitura da palavra, qual não se 
esgota na decodificação pura da linguagem escrita, feita por FREIRE (1982) em o Ato 
de Ler, e que nos faz concluir que, a leitura seja de caráter ficcional ou realista, vem a 
suprir uma das necessidades fundamentais do ser humano que é o dar sentindo ao 
mundo e a si mesmo, pois de ainda de acordo com Freire, a leitura crítica exerce pa-
pel primordial nesse diálogo existencial do homem com o mundo e consigo, o que 
implica em melhor compreensão do mundo e  das relações entre o texto e contexto, 
resultando por consequência, em uma tomada de consciência frente ao mundo con-
creto, transformando o leitor em sujeito que reflexiona e atua  no meio em que vive.

Todavia, não se pretende aqui defender que a leitura literária pode modificar 
situações antagônicas de vulnerabilidade social a muito tempo arraigadas, como 
riqueza exacerbada de poucos e pobreza acentuada de muitos por exemplo, entre-
tanto, defendemos veementemente o papel fundamental da literatura na formação 
de leitores críticos, reflexivos e atuantes, pois o texto literário como nos afirma FI-
LHO (1995), “é capaz de pelo seu enredo, enredar o leitor”, o alertando frente as im-
perfeições do mundo real, o provocando indagações a respeito da realidade e con-
sequentemente o fazendo agente transformador do meio em que vive, em razão 
de que o indivíduo ao encontrar-se em situação de desconforto busca alternativas, 
soluções, para os problemas que o assolam. Ademais, a literatura mobiliza inteira-
mente e intensamente a consciência do leitor sem o obrigar a manter-se preso as 
amarras do cotidiano, apresentando o mundo de modo pouco determinado e ofe-
recendo-o um universo recheado de informações, levando o leitor a reexaminar a 
sua própria visão da realidade, pois como nos afirma YUNES (1988), “a literatura é a 
porta de um mundo autônomo que ultrapassa a última página do livro e permanece 
no leitor incorporado como vivência. ”
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Um basta ao conformismo em leitura: A necessidade da 
formação de leitores críticos na atual sociedade

Que a leitura é fundamental na formação do indivíduo todos já sabem, entre-
tanto, os motivos defendidos para tal importância são dignos de questionamentos, 
pois, a atual sociedade coloca a importância do ato de ler na ascensão individual 
do sujeito, corroborando na intensificação do preconceito social e político contra 
os segmentos marginalizados. Trata-se de um processo muito semelhante ao da 
norma culta da língua, onde se privilegia um padrão e se deprecia as formas popu-
lares de expressão, as colocando como errôneas, reforçando a ideia ilusória que o 
sucesso social será alcançando pelo cidadão quando este vier a falar como a elite, 
em outras palavras, quando ele vier abandonar a forma de se expressar tida como 
a do pobre.

Esse ato de incentivar o sujeito a sair de sua situação social marginalizada por 
meio de uma competitividade nada solidária, na busca ludibriada da adesão de va-
lores e de um modo de vida diferente do seu, é uma das muitas estratégias utiliza-
das pela classe dominante para conservar a continuidade de seus privilégios em 
detrimento da ignorância e do conformismo de muitos, em outras palavras, da es-
cravização da consciência dos que se encontram a margem da sociedade. Por isso, 
como nos afirma SILVA (2009), “numa sociedade como a nossa, onde se assiste a 
barbárie, a presença de leitores críticos é uma necessidade imediata”, visto que o 
conhecimento adquirido a partir da leitura, é fundamental para que as classes me-
nos favorecidas, consigam se desvencilhar da condição de marginal, uma vez que, o 
conhecimento funciona como um guia prático para a transformação da realidade. 

Manter os menos favorecidos sem acesso ao conhecimento é um esforço cons-
tante e bem organizado por aqueles que detém sobre sua posse o estado e conse-
quentemente a educação, dado que, manter os pobres sem acesso à educação é 
uma garantia de perpetuar o ciclo social, em que o filho do pobre servirá de mão de 
obra barata para os donos dos meios de produção, visto que estes na maior parte 
das vezes não tiveram acesso a uma educação de qualidade, nem ao incentivo à 
leitura como forma de idealizar o seu futuro e  transformar sua realidade. 

O capitalismo como método civilizatório, traz em cerne uma serie de contra-
dições, sendo a dominação de uma classe sobre a outra a qual mais se destaca, 
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pois é impossível por exemplo, discutir as vivências de leitura um indivíduo sem o 
situar dentro das contradições presentes na sociedade em que ele vive, visto que 
para os filhos dos pobres geralmente são destinadas as piores escolas, quais mui-
tas das vezes não oferecem mínimas condições de funcionamento. Ademais, ainda 
que muitas instituições de ensino se proponham a alcançar objetivos educacionais 
voltados a formação cidadã postos pelos documentos oficiais da educação, como os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) por exemplo, e as Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCN), são raras as instituições que organizam suas ações pedagógicas 
voltadas a incitação da criticidade de seus alunos.

Infelizmente a maioria das escolas reduzem a leitura a uma mera atividade de 
decodificação de códigos, postura que vem bem a calhar a classe que detém o poder 
em nosso país, pois ao não atender as necessidades de uma formação de leitores 
críticos que reflexionem, questionem e atuem em meio a sociedade em que vivem, 
deixa em uma situação muito cômoda os detentores do poder, pois os mesmos po-
dem continuar a usufruir tranquilamente, sem incomodo algum, de seus esquemas 
de privilégios. Logo, sendo as escolas administradas pelo estado, e o estado admi-
nistrado pelos políticos e os políticos que por sua vez atendem aos desejos da classe 
dominante, é um engano pensar que o processo de produção de cidadãos acríticos, 
que não leem, não discute, não questionam, é algo que não serve aos interesses de 
classe.

A leitura literária como instrumento indispensável a formação 
cidadã proposta pelos Parâmetros Curriculares Nacionais

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) são diretrizes referenciais para o 
ensino fundamental e médio de todo país, elaboradas pelo Governo Federal. Tem 
por objetivo garantir a todas crianças e jovens brasileiros o direito a usufruir de 
conhecimentos tidos como necessários para o exercício da cidadania, independen-
temente de quais condições socioeconômicas desfavoráveis e locais estejam, como 
o próprio documento traz em seu corpus. 

Portanto, tanto rico como pobres tem direito a educação de qualidade, emanci-
padora, formadora do carácter cidadão, o que nos leva respaldar a necessidade da 
leitura literária como instrumento de apoio a essa busca de formação cidadã, que 
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eminentemente é crítica. Considerando crítica visto que não há cidadania sem cri-
ticidade, pois somente por meio de leituras críticas de mundo, o sujeito pode atuar 
de maneira consciente no meio em que vive, ademais de percebe-se como sujeito 
constituinte e transformador da sociedade.

 A leitura, e sobretudo, a literária, como defendido ao longo do presente tra-
balho, é dotada de espaços vazios, lacunas deixadas intencionalmente pelo o autor 
para que o leitor venha a conferi-lhe sentido de acordo com sua contextualização, 
o convidando dessa maneira a sair do papel de receptor estático para ser parte 
constituinte dessa(s) leitura(s). Logo, exige-se para esse tipo de leitura que visa o 
exercício de cidadania, um leitor de aguçada criticidade, que ao mobilizar seus co-
nhecimentos prévios, construa uma significação coletiva e completa do texto.

 E para a formação desse leitor, incube-se a responsabilidade a escola, qual, 
como coloca SILVA (2005) deve “assumir-se como local social privilegiado de constru-
ção de significados constitutivos de toda e qualquer ação de cidadania”. Entretanto, 
para que tal objetivo seja alcançado, a escola deve em primeiro lugar mudar sua 
atual concepção de ensino, que mesmo visando uma educação cidadã, se encontra 
muito presa a moldes tradicionais, o que provavelmente advém de sua subordina-
ção ao Estado.

 De acordo com ALTHUSSER (1985), a escola é um aparelho ideológico do Es-
tado, qual contribui para a imposição da ideologia burguesa, ensinando a seus alu-
nos diferentes padrões de comportamento, de acordo com a classe social que eles 
pertençam. Logo, é de fundamental importância que a escola se desprenda de seu 
papel de servidão a classe dominante, e que atue verdadeiramente como espaço de 
vivencia e discursão acerca da dignidade humana e igualdade de direitos.

 E para se alcançar a formação de cidadãos participativos, reflexivos e autô-
nomos, conhecedores de seus direitos e deveres, posto como objetivos a serem 
alcançados com a contribuição e consolidação dos Parâmetros Curriculares Nacio-
nais (PCN), a literatura cumpre papel imprescindível, visto que restaura a dimensão 
humana e atua como organizador da mente, aguçando a sensibilidade e oportuni-
zando ao leitor uma boa sustentabilidade a suas escolhas e ações, pois amplia seu 
horizonte de expectativas, respondendo as suas necessidades pessoais, transfor-
mando-o em sujeito capaz de atuar como cidadão no mundo.
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Considerações Finais

Buscou-se no presente artigo realizar algumas reflexões acerca da importância 
da leitura literária na formação critica cidadã de sujeitos autônomos e atuantes em 
nossa sociedade. Defendendo que a leitura não pode ser considerada como mera 
decodificação de palavras, pois nos permite compreender melhor o mundo que nos 
rodeia, além de nos convidar a modificar nossa realidade à medida que incorpora-
mos as experiências vividas na leitura, ao nosso meio social. 

Ademais, consideramos o caráter insubordinador e revoluto como primordial 
para o despertar da consciência crítica do leitor, visto que ele abre espaço a ques-
tionamentos, meditação e exame crítico, mobilizando inteiramente e intensamente 
a consciência do leitor sem o obrigar a manter-se preso as amarras do cotidiano. 
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A POESIA DE FERNANDO PESSOA NO ENSINO MÉDIO: 
DESENVOLVENDO ESTRATÉGIAS PARA O ESTUDO DO 
POEMA EM SALA DE AULA

FRANCINALVA LEITE ROCHA (UAST/UFRPE)
GÉSSICA MARIA DA SILVA bOMFIM (UAST/UFRPE)

Introdução

Fernando Antônio Nogueira Pessoa nasce em Lisboa, em 13/06/1888, e com 
ele nasce um ícone da literatura universal,sua obra é rica de detalhes e complexa 
de ser estudada; Fernando Pessoa é aquele que dá vida a Alberto Caeiro, Álvaro de 
Campos, Ricardo Reis e outros heterônimos, sendo esses citados, os seus principais. 

De acordo com Moisés, Fernando Pessoa é “[...] o maior poeta português de-
pois de Camões, tanto pela altura de suas instituições, como pela complexa mun-
dividência que desenvolveu.” Estudando um pouco a obra de Pessoa, percebe-se a 
grande dificuldade que é entendê-la, primeiro porque ele não é único, ele se divide 
e se diversifica em heterônimos, aos quais ele cria uma forma particular de vida, 
uma existência supostamente diferente da sua. Se através das poesias dos seus 
heterônimos, tentarmos atribuir características à Pessoa, iremos de encontro com 
a seguinte afirmação dele: 

Assim, têm estes poemas de Caeiro, os de Ricardo Reis e os de Álvaro de 
Campos, que ser considerados. Não há que buscar em quaisquer deles 
ideias ou sentimentos meus, pois muitos deles exprimem ideias que não 
aceito, sentimentos que nunca tive. Há simplesmente que os ler como 
estão, que é aliás como se deve ler. (GAMA, Rinaldo; CULT Revista Brasi-
leira de literatura. São Paulo: Lemos Editorial e gráficos Ltda. N° 18, ano 
II, jau. 1999.)
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Percebemos então, uma pequena demonstração do drama de Pessoa, ou ain-
da, da complexidade para analisar sua obra, isso se formos associar elementos da 
poesia de seus heterônimos à vida de Pessoa, mas por outro lado, não devemos 
nos esquecer de que “o poeta é um fingidor”, ele pode fingir não existir aquilo 
que é real, assim como pode dar verdade ao que não existe. Podemos ainda crer 
que, Fernando Pessoa ao se dividir em diferentes poetas, ainda que ele lhes tenha 
dado uma existência própria e “independente” da sua, Pessoa não pôde jamais ter 
deixado de incorporar pensamentos seus, afinal de contas quem criou os heterô-
nimos foi o próprio Pessoa, e, diretamente ou indiretamente, ele incutiu nos seus 
“filhos” um quê particular seu, seja da sua vida, ainda que sutil e indiretamente, 
ou do seu jeito peculiar de escrever poesia; embora ele nos digao contrário nessa 
passagem transcrita; ou ainda da sua histeria, como ele diz em uma carta ao ami-
go Adolfo Casais Monteiro, ao falar sobre a gênese dos heterônimos.  “A origem 
dos meus heterónimos é o fundo traço da histeria que existe em mim.” Ele ainda 
diz, “-cada poema de Álvaro de Campos (o mais histericamente histérico de mim) 
seria um alarme para a vizinhança.”

Os fatores expostos acima discorremacerca da importância, riqueza e com-
plexidade da obra de Fernando Pessoa para a nossa literatura, pensando nisso e 
na forma como a poesia do referido autor é “ensinada”na sala de aula, este proje-
to que será aplicado em uma turma de 2° ano da escola de referência em ensino 
médio Professor Adauto Carvalho, Serra Talhada, foi pensado como uma nova 
forma de abordagem da poesia em sala de aula. Tal projeto intitulado “A poesia de 
Fernando Pessoa no ensino médio: Desenvolvendo estratégias para o estudo do 
poema em sala de aula”, é um trabalho voltado para o estudo da poesia de Pessoa 
em sala de aula. Considerando as dificuldades de abordagem da poesia no ensi-
no médio, uma vez que ela é negligenciada pelos alunos, porque estes não veem 
sentido em “tantos versos soltos”; não estão habituados ao estudo de poemas, e 
quando raramente tem contato, julgam-na insignificante, pois recebem um conta-
to aligeirado com a poesia, sendo esse o fator responsável pelo descaso que há 
em torno dos seus estudos.

Trabalhar poesia em sala não é simples, principalmente tratando-se de uma 
produção mais complexa como é o caso das poesias de Fernando Pessoa, eles 
teriam mais dificuldades para “interpretar”. Este trabalho se apresenta como uma 
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proposta de ensino/análise de alguns poemas de Pessoa e seus heterônimos, a 
forma proposta para esse estudo está pautada em um contato mais íntimo do 
jovem com a poesia, que privilegia as primeiras impressões do sujeito com o texto 
poético, para que só depois de formadas as suas hipóteses o aluno venha a con-
frontá-las com outras hipóteses já formuladas por críticos.

Objetivo

Através desse projeto, visa-se que os referidos alunos conheçam um pouco da 
vida e obra de Fernando Pessoa, através do estudo de poemas, tanto no que condiz 
aos assinados por Fernando Pessoa ele mesmo quanto aos que estão pelos heterô-
nimos, também, que possam vivenciar a poesia de forma prazerosa, de forma que 
o aluno sinta-se convidado ao deleite da poesia em sala. 

Justificativa

Pensando na importância do poeta Fernando Pessoa para a literatura univer-
sal, na sua peculiaridade como poeta e, como enfatiza Harold Bloom, no “legado da 
língua portuguesa ao mundo”, deixado pelo poeta, além de se fazer presente em 
músicas de vários artistas brasileiros como Maria Betânia, Caetano Veloso, Renato 
Russo, entre outros; este projeto intitulado: “O estudo da poesia de Fernando Pes-
soa em sala de aula...”, foi pensando para ser aplicado em uma turma de 2° ano do 
ensino médio, pois, seguindo as etapas do currículo do Estado de Pernambuco, eles 
ainda não têm um contato mais profundo com a obra do citado poeta, o veem ape-
nas durante o estudo da estética modernista, ou seja, no próximo ano, é que eles 
terão um contato aligeirado com os escritores do modernismo português, e entre 
eles, Fernando Pessoa, porém não há um estudo da obra do poeta, apenas alusão 
à obra e a vida. 

Conforme foi observado neste ano de 2016 na turma do 3° “E” da escola de re-
ferência em ensino médio, Professor Adauto de Carvalho, Serra Talhada, os alunos 
não leem os poemas de Fernando Pessoa, uma vez que a leitura de poesia é feita 
apenas a partir de alguns trechos sugeridos pelo livro didático. Assim, os estudantes 
ficam limitados a saber o nome e a profissão de alguns autores como a exemplo dos 
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heterônimos, dos quais aprendem a diferenciar qual deles foi o médico, o homem 
do campo e o engenheiro. Nesse caso, o estilo, a estética e a interpretação ficam 
em uma lacuna a ser preenchida, porque não há um espaço mais amplo para o 
estudo da poesia, assim, os alunos saem do ensino médio sem um conhecimento 
consistente acerca das obras dos grandes escritores de língua portuguesa, entre 
eles Fernando Pessoa.  Pensando nisso, foi escolhida uma turma de 2° ano, pois 
acredita-se que quando chegarem no 3° ano eles terão uma bagagem maior sobre a 
obra Pessoa. A intenção é que, sendo o referido poeta, um ícone universal no âmbi-
to da literatura e tendo ele uma arte que, por si, já fomenta a curiosidade dos jovens 
leitores, o estudo da poesia de forma interativa e despretensiosa possa despertar 
neles o interesse pela leitura do texto literário e contribuir para o desenvolvimento 
do senso crítico no que concerne à leitura em geral. 

É interessante também trabalhar com uma turma que ainda não conhece o po-
eta conforme o que foi notificado através de uma pesquisa no 2° ano “B” da escola 
acima citada, porque será possível identificar como eles receberão o estudo analí-
tico da poesia, como eles participarão e interpretarão os poemas do referido autor. 
Dessa forma, será possível apreender as impressões iniciais deles, seus gostos, suas 
críticas, suas classificações ou não-classificações da obra de Pessoa, que julgamento 
de valor eles atribuirão.
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Metodologia

O estudo com a poesia de Fernando Pessoa será realizado de forma compas-
sada; inicialmente, serão apresentados aos alunos poemas diversos de cada hete-
rônimo para que os alunos realizem uma primeira leitura. Nesse primeiro momento 
apenas será solicitado que eles se voltem para o título dos poemas, porque depois 
eles irão estabelecer relações entre o texto escrito e o título.

Durante algumas aulas, serão distribuídos poemas para leitura que será feita 
pelos alunos. Depois os alunos serão convidados a se colocarem sobre o que leram 
e a interagir uns com os outros sobre os poemas. Nesse momento serão atribuídos 
os primeiros sentidos para que eles percebam as semelhanças e diferenças entre 
os textos, na temática, na forma e no estilo de abordagem poética. Só depois será 
observado que todos os poemas na verdade é de um só autor e aí começa uma 
leitura mais apurada dos poemas e além das análises dos alunos, os comentários e 
observações da professora.Serão apresentados vídeos, ao final da leitura os alunos 
serão instigados a perceberem que a literatura é viva e dinâmica e diz muito mais 
do que parece à primeira vista. 

Depois será apresentada a biografia de Pessoa e dos seus heterônimos, dei-
xando os estudantes livres e até instigados a estabelecer relações entre a vida e 
obra de Pessoa. Serão enfatizados detalhes da biografia que evidencia semelhanças 
entre Fernando Pessoa e seus heterônimos.

Depois dos alunos estarem “acomodados” nas suas conclusões, será feita a lei-
tura de alguns escritos (em forma de citação) de Pessoa, em que ele revela não ser 
o mesmo que escreve os poemas dos seus heterônimos.Será realizada uma leitura 
analítica do poema “Autopsicográfica” em que o autor diz que: “O poeta é um fingi-
dor” para que se perceba o sentido desse fingimento poético. Outro poema a ser 
observado é “Dizem que finjo ou minto”. Para complementar a ideia do fingimento 
e da imaginação poética provocada pelo poema anterior.

Nossa pretensão é permitir ao aluno um contato íntimo e inicial com o poema, 
livre de interpretações de professores ou críticos literários, favorecer a aproximação 
do aluno com o texto poético/literário. Andrade (2014) defende uma renovação do 
ensino de Literatura, ele trata dessa questão quando afirma: 
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[...] não basta apenas inserir os conhecimentos relativos à teoria e à crí-
tica literária na perspectiva de ensino da educação do nível básico e mé-
dio, mas – e principalmente – pensar no “como” fazer isso. Até mesmo 
porque o longo domínio do jargão estruturalista provou que a presença 
da teoria da Literatura ou de uma prática crítica embasada por ela não 
produzem necessariamente mudanças significativas na relação dos su-
jeitos com o texto literário. (Andrade, 2014. P. 20)

Nessa perspectiva, Andrade ainda argumenta que, as presenças das teorias 
críticas sãoimportantes para compreender o texto literário, mas pode, de forma 
contraditória, contribuir para o distanciamento do aluno perante o texto literário. 
Trata-se de equilibrar essas duas formas de estudo da poesia/literatura, não deixar 
que a crítica literária se sobreponha ao prazer que o texto poético enseja, e prin-
cipalmente, não deixar que as teorias usurpem do aluno o direito de ter o contato 
“inocente” com a poesia.  No entanto, podemos contribuir na leitura, para que o 
jovem leitor possa ir descobrindo o texto e descortinando sentidos dentro poema. 

Considerações finais  

Durante esse período em que os alunos terão um contato íntimo com a poesia 
de Pessoa, espera-se que eles passem a apreciar o estudo da poesia, e que essa prá-
tica seja constante em sua vida dentro e fora da escola. Trabalhar a poesia partindo 
da própria poesia, para finalmente ir para os discursos críticos e teóricos é favorável 
ao aluno, pois quebra com a visão de que poesia é “difícil, é chata, é desnecessária”. 
Quando, na verdade, é importante o letramento literário para a formação do jovem 
aprendiz. Silva (2014) considera que é importante a escola incentivar essa prática, e 
que é seu papel: 

De um modo geral, lê-se na escola para cumprir uma obrigação, realizar 
uma tarefa. A escola parece que ainda não se deu conta de tem papel 
fundamental na formação leitor literário e que, para isso, precisa deixar 
de lidar com a palavra-arte como se ela fosse meramente palavra-infor-
mação. (Silva, 2014. P.62) 
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Neste contexto, Nelly Novaes Coelho (2000, p. 24) afirma que a Literatura pode 
ser usada como um meio de trabalhar o amadurecimento e as perspectivas de vida, 
bem como observar valores e descobrir sentidos em realidades nas quais estamos 
inseridos e pode até ajudar no estudo de outras disciplinas:

A Literatura é um autêntico e complexo exercício de vida, que se realiza 
com e na Linguagem – esta complexa forma pela qual o pensar se ex-
terioriza e entra em comunicação com os outros pensares. Espaço de 
convergência do mundo exterior e do mundo interior, a Literatura vem 
sendo apontada como uma das disciplinas mais adequadas (a outra é a 
história) para servir de eixo ou de “tema transversal” para a interligação 
de diferentes unidades de ensino nos novos Parâmetros Curriculares.

De acordo com as palavras de Coelho, percebemos que as obras literárias nos 
ajudam a compreender sobre nós mesmos e sobre as mudanças do comportamen-
to do homem ao longo dos séculos. Nesse contexto, ao estudar a poesia detalhada-
mente, buscando inicialmente inferir sentidos, analisar despretensiosamente, pro-
piciando o prazer pelo texto e não a leitura obrigatória será possível aproximar o 
aluno do texto literário, assim como da apreciação pela leitura/estudo de poemas. 
Ao final do bimestre, período de aplicação do projeto, espera-se que o aluno cons-
trua um conhecimento sobre a vida e obra de Pessoa e o mais importante, que eles 
passem a enxergar a poesia com sensibilidade.

Ao trabalhar um pouco da grande e magnífica obra de Fernando Pessoa, es-
pera-se que este projeto possa contribuir para a aquisição de informações/conhe-
cimento acerca desse grande autor português e sua obra, que os alunos desenvol-
vam gosto pela leitura da poesia e rompa a barreira entre leitor e texto literário e 
para o despertar do gosto pela leitura de qualquer gênero. 
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Pôster

CAÇADAS DE PEDRINHO E A FORMAÇÃO CRÍTICA, 
IDEOLÓGICA E PERCEPTIVA DO LEITOR LITERÁRIO

WILCk CAMILO FERREIRA DE SANTANA1 (UFRPE)

Introdução

Considerado pela crítica como um dos maiores nome da literatura infanto-ju-
venil, Monteiro Lobato é o grande responsável por introduzir no Brasil, a partir da 
segunda metade do século XX, uma literatura infantil que encampa a preocupação 
de se revelar de cunho “totalmente brasileiro”; ou seja, baseada no patriotismo lo-
bateano, buscava traduzir o que julgava culturalmente revelador da “identidade” na-
cional e, ainda, o que serviria de base à formação de cidadãos conscientes (infantes 
em formação, sobretudo).

Antes desse momento, as histórias que chegavam ao Brasil e eram lidas pelas 
crianças passavam por um processo de exportação europeia e, dessa forma, possi-
bilitava-se contato com um contexto adverso da realidade brasileira, o que dificulta-
va em grande escala a leitura das crianças. Tomando como exemplo disso o Sítio do 
Pica-pau Amarelo, é possível notar que é na busca de uma linguagem mais coloquial 
e da inserção do universo rural que Lobato, pouco a pouco, cria uma literatura de 
acordo com a cara e realidade brasileira, se apropriando de aspectos culturais e in-
terdisciplinares. Por assim ser, a literatura lobateana se faz de aprendizado devido 
ao trabalho realizado através da linguagem capaz de mediar a realidade, reinventar 
o contexto e possibilitar inúmeras significações, de modo que, sem engano, é con-
siderado o principal exercício para a formação crítica, ideológica e da capacidade 
perceptiva do leitor, a fim de fazê-lo compreender a realidade. 

1. Graduando do curso de Licenciatura em Letras, para habilitação em Língua Portuguesa, Língua Espa-
nhola e suas respectivas literaturas, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco.
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Assim sendo, as ideias aqui postas podem ser posicionadas como uma inves-
tigação do projeto literário infantil de Monteiro Lobato como ferramenta de forma-
ção e “humanização” do leitor, em uma espécie de escolarização da literatura. Em 
busca disso, além da análise da obra Caçadas de Pedrinho (1973), também se fez 
necessário o contato com obras como A Barca de Gleyre (1957) e a fortuna crítica de 
autores como Maria Jose Palo e Maria Rosa D. Oliveira (2006).

Monteiro Lobato e a literatura infanto-juvenil no brasil

Se detendo à especificidade da produção infantil lobateana e melhor enqua-
drando esse contexto, quando nos referimos ao termo literatura infantil ou literatura 
infanto-juvenil, involuntariamente estabelecemos uma reflexão acerca da etimologia 
e, em principal, de uma categoria literária designada a partir do termo infantil. No 
Brasil, Monteiro Lobato é o principal responsável em repensar o conceito e a aplica-
bilidade pragmática desse tipo de produção ganhando, desde então, um posto de 
destaque pela crítica literária brasileira. 

Foi na transição da monarquia para o regime republicano, mais especificamen-
te no final do século XIX, que aparecem os primeiros livros direcionados à literatura 
infantil no Brasil; porém, foi somente anos depois desse momento que Monteiro 
Lobato aparece nesse cenário. Como escritor de literatura infantil, Lobato escre-
veu “trinta e nove histórias, das quais trinta e duas originais e sete adaptações”, 
contando, assim, “cerca de cinco mil páginas, quase um milhão de exemplares em 
circulação” (CAVALHEIRO, 1962, p. 142). O não êxito de alguns de seus escritos, como 
exemplo O escândalo do petróleo (1936), fez com que Lobato adaptasse suas ideias 
para o público infantil, o que resultou no O poço do Visconde (1937). 

Por ser considerado como minoria, antes de ponderar de maneira especifica 
essa vertente literária, é importante pensarmos no público ao qual é destinada essa 
produção artística – as crianças – e da sua inserção no contexto social. Para isso, 
seguindo a linha das autoras Maria José Palo e Maria Rosa Duarte Oliveira (2006), é 
possível ter um panorama dessa realidade que, de certa forma, foi modificada por 
Lobato:
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Falar à criança, no Ocidente, pelo mesmo, é dirigir-se não a uma classe, 
já que não detém por algum, mas a uma minoria que, como outras, 
não tem direito a voz, não dita seus valores, mas, ao contrário, deve ser 
conduzida pelos valores dos adultos. São esses que possuem saber e 
experiência suficientes para que a sociedade lhes outorgue a função 
de condutores daqueles seres que nada sabem e, por isso, devem ser-
lhes submissos: as crianças (PALO, Maria José; OLIVEIRA, Maria Rosa D, 
2006, p. 5).

Tendo consciência dessa ‘imposição de capacidade’, foi - através da sua pro-
dução literária - que Monteiro Lobato resolveu dar voz e autonomia a esse públi-
co almejando, sobretudo, sua formação crítica. Nas entrelinhas, isso demonstra a 
percepção de Lobato quanto à complexidade de determinadas produções literárias 
para o público infantil fazendo suscitar a necessidade de adaptação de obras, a fim 
de torná-las acessíveis aos pequenos. De tal modo, a formação crítica dos leitores 
lobateanos é, sem dúvida, a principal comprovação em relação ao grande e cons-
tante número de produções críticas acerca da obra do paulista que encantou – e 
ainda encanta – crianças de distintas gerações por meio de uma produção baseada 
na verdade, inclusive em conflitos de ordem social, que dão ao leitor o poder de 
questionar e opinar sobre tal, não subestimando a capacidade cognitiva e percep-
tiva da criança como O poço do Visconde (1937) na qual o autor apresenta questões 
sociais que envolvem a busca do petróleo, tema supostamente pouco explorado 
pelas crianças.
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Dona benta: de avó à mediadora de leitura

Ao longo de um largo tempo Lobato se encarregou de escrever aventuras fan-
tásticas para os netos de Dona Benta, ocorrendo, supostamente, adaptações rela-
cionadas ao contexto e à vida dos personagens, porém manteve um grupo de per-
sonagens definidos. Foi preocupado com a difusão da cultura e do conhecimento 
de áreas diversas que o escritor buscou eternizar seus personagens na mente das 
crianças. Assim, as histórias do Sítio do Pica-pau Amarelo reuniram diversas preo-
cupações didáticas por parte do autor de modo que o projeto literário lobateano 
consiste na ampliação do conhecimento cultural e científico de seus leitores. É atra-
vés de artefatos literários que, pouco a pouco, ele vai direcionando o leitor para o 
caminho da aprendizagem. Tais recursos perpassam pela crítica, formação cultural 
e a (res)significação através da leitura. 

Nesse contexto, unindo o mundo real ao imaginário, a personagem de Dona 
Benta possui a tarefa de contar histórias a seus netos, também personagens. Indis-
cutivelmente, esse papel é exercido com muita desenvoltura, contando com uma 
maneira sem igual de contar as clássicas narrativas. Portanto, essa personagem, 
possuidora de uma diversificada e considerável biblioteca, é, acima de qualquer fa-
tor, fonte de conhecimento científico e popular.

Ainda à luz do pensamento de Maria José Palo e Maria Rosa Duarte Oliveira 
(2006), a fala é um elemento essencial à vida do ser humano, capaz de transportar 
muito do “mimetismo”, através de possibilidades que se condensam por meio de 
elementos como a entonação e a expressão corporal. Nesse contexto, a persona-
gem de Dona Benta é de extrema importância no desenvolvimento do papel de me-
diar a construção do conhecimento literário e interdisciplinar, pois reaparece como 
uma personagem com grande formação literária.

Extremamente pragmática, essa função pedagógica tem em vista uma 
interferência sobre o universo do usuário através do livro infantil, da 
ação de sua linguagem, servindo-lhe da força material que palavras e 
imagens possuem, como signos que são, de atuar sobre a mente da-
quele que a usa; no caso, a criança. Esse uso, por sua vez, também se 
manifesta por uma ação – a atividade de leitura –, responsável pela de-
codificação da mensagem, traduzindo-a em novos signos portadores de 
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sentidos que a mente aprendeu e, agora, transfere à experiência do usu-
ário, incorporando-os ao seu modo de pensar, sentir e agir (PALO, Maria 
José; OLIVEIRA, Maria Rosa D, 2006, p.13).

Dessa forma, a figura da avó de Pedrinho e Narizinho é de extrema importân-
cia na exposição de sua compreensão e, em principal, da mediação, através de seu 
ponto de vista, contornando a complexidade da obra para o público infantil, numa 
espécie de contextualização e levando sempre em consideração o conhecimento de 
mundo dos receptores da mensagem, de modo que, através do diálogo, é possível 
construir conhecimentos e adentrar no universo proposto pela narrativa de ma-
neira interativa: parafraseando, introduzindo vocabulário, fornecendo o contexto 
da obra e situando os personagens, como é possível constatar no questionamento 
suscitado por Narizinho a respeito de uma palavra desconhecida:

– Que é alcáçar, vovó? – interrompeu Narizinho. – É o mesmo que cas-
telo, fortaleza. E velar as armas é uma cerimônia da cavalaria. Antes de 
ser armado cavaleiro, o candidato devia passar a noite diante de suas 
armas, velandoas. – Quanta besteira, meu Deus! – exclamou Emília – E 
ainda me chamam asneirenta. Asneirenta é a humanidade... – Bem – ex-
clamou Dona Benta, rindo-se – o estalajadeiro ouviu aquilo e [...] (LOBA-
TO, 1965, p. 27).

Além de interrupções dos personagens do Sítio, a fim da adição de informa-
ções e compreensão do texto literário, de modo geral, a mediação estabelecida por 
Dona Benta ajuda a demonstrar as relações estabelecidas em outro contexto social 
e cultural em uma espécie de intercâmbio. Por assim ser, Lobato almejou a autono-
mia dessas crianças e principalmente fazer com que elas tivessem um contato cada 
vez maior com textos diversos. Dessa forma, podemos perceber que a função de 
Dona Benta é aproximar o leitor ao texto em uma espécie de ponte, o que facilita 
a compreensão da leitura para as crianças. Assim, ao resolver contar a história ao 
invés de lê-la, o narrador prioriza a tradição oral da língua, porém, muitas vezes 
mantém termos originais, talvez como estratégia adotada pelo narrador/autor para 
educar linguisticamente seus ouvintes em diferentes modalidades da língua.
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Por outro lado, Caçadas de Pedrinho (1973) é narrada em uma linguagem colo-
quial, utilizando-se em alguns momentos do discurso oral, de modo que o narrador 
parece ser um contador de histórias. Em geral, na obra, a natureza aparece como 
um suposto lugar de ameaça para o homem havendo uma dicotomia entre a exis-
tência humana e a natureza, o que supostamente faz suscitar um amplo espaço de 
construção de pensamentos críticos que o leitor pode estabelecer, a partir de então, 
com o meio.

.
[...] Declaremos guerra a eles. Reunamos todos os animais de dentes 
agudos e garras afiadas para um assalto ao sítio de Dona Benta. A capi-
vara ficou pensativa. Isso de assaltar um sítio era realmente coisa que só 
onças e jaguatiricas podiam fazer, porque são animais guerreiros. – Sim 
disse a capivara-, a ideia não me parece de todo má, mas semelhante 
guerra só poderá ser feita por vocês, onças, ajudadas pelos cachorros-
do mato e iraras [...]- Pois que fique a luta a nosso cargodisse a jaguati-
rica. Encarregar-me-ei de reunir todas as onças e jaguatiricas e cachor-
ros-do-mato e iraras da floresta para um ataque ao sítio de Dona Benta. 
Havemos de vencer aqueles meninos e comer todos da casainclusive as 
duas velhas. [...] pensaram os animais. As onças fariam a guerra. Se ven-
cessem, a bicharia inteira das selvas estariam salvas de novas incursões 
dos meninos. Se não vencessem, a vingança deles iria recair sobre as 
onças e não sobre as outras. (LOBATO, 1973, p. 23).

Posto isso, podemos afirmar que Lobato, através de sua produção literária, 
soube, de maneira muito coerente, representar o mundo estabelecendo uma re-
lação do real com o imaginário. Foi por meio da representação da oralidade, de 
crendices e da ciência que Lobato estabeleceu importantes reflexões que contri-
buem em uma formação crítica e ideológica do leitor literário. Assim, o ponto cha-
ve da obra infantil lobateana está na construção de narrativas responsáveis pelo 
direcionamento de seus leitores por caminhos que proporcionem o encontro deles 
com eles mesmos, dando-lhes a liberdade de escolher, pensar e sentir suas próprias 
histórias. Em outras palavras, um tipo de literatura que se faz como canal capaz de 
interação e inserção cultural, em que, acima de tudo, o leitor seja capaz de produzir 
significações diversas daquilo que lê, portanto, este é um ponto alto de incitação 
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à reflexão presente na obra de Lobato: a ideia de uma literatura capaz de formar 
leitores. Talvez se possa justificar esse fator por esse exercício se fazer presente na 
grande maioria de suas narrativas, nas quais as personagens ouvem e contam his-
tórias em um exercício de troca de experiências acerca do mundo. Desse modo, por 
exemplo, em algumas tramas, Dona Benta é a contadora e leitora de histórias, no 
mesmo momento em que Pedrinho, Narizinho e Emília são os ouvintes capazes de 
produzir diálogo, questionar e indagar. Assim, podemos afirmar que há no projeto 
lobateano a preocupação de contextualização dos temas propostos e, sobretudo, 
a apresentação de referências que, intrinsecamente, visam encaminhar o leitor na 
busca de novas possibilidades de leitura.

Considerações finais

As crianças foram a grande conquista de Lobato, elas entenderam, viveram e 
vivem os sonhos planejados ou vividos por ele. A produção lobateana é uma espécie 
de obra que faz com que seus leitores, sobretudo as crianças, desejem “morar den-
tro da história” devido à identificação com os personagens, o espaço e as histórias 
narradas. 

Ando com idéias de entrar por esse caminho: livros para crianças. De 
escrever para marmanjos já me enjoei. Bichos sem graça. Mas para as 
crianças, um livro é todo um mundo. Lembro-me de como vivi dentro 
do Robinson Crusoé do Laemmert. Ainda acabo fazendo livros onde 
nossas crianças possam morar. Não ler e jogar fora; sim morar, como 
morei no Robinson e n’Os Filhos do Capitão Grant. (LOBATO, 1956: Tomo 
2, p. 292-293). 

Desde sempre, as histórias, narradas somente em sua vida adulta, se mostra-
ram presentes na vida de Lobato; ele as ouviu e viveu muitas delas quando criança, 
parte delas contada pelas negras da fazenda do seu avô, as quais afirmavam, por 
exemplo, que “o saci tem olhos vermelhos, como os dos beberrões; e que faz mais 
molecagens do que maldades; monta e dispara os cavalos à noite; chupa-lhes o san-
gue e embaraça-lhes a crina”. (LOBATO, 1956: Tomo 2, p. 128). E, assim como na sua 
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infância, ele desejou proporcionar o mesmo para as crianças do seu país. Porém, ao 
se dedicar a esse tipo de literatura, fez por deixar sua marca para sempre em um 
número de crianças que ainda não deixou de crescer.

 Ciente da diferença entre o que é escrever para crianças e para o adulto, o 
que provavelmente tenha sido o seu grande diferencial diante de outros autores, 
Lobato deixa transparecer essa consciência, ao redigir uma carta para Godofredo 
Rangel comentando a satisfação sobre o quão ele, como escritor, conseguiu deixar 
seu legado na vida de muitos de seus leitores. 

Ah, Rangel, que mundos diferentes, o do adulto e o da criança! Por não 
compreender isso e considerar a criança “um adulto em ponto peque-
no”, é que tantos escritores fracassam na literatura infantil e um An-
dersen fica eterno. Estou nesse setor há vinte anos, e o intenso grau 
da minha “reeditabilidade” mostra que meu verdadeiro setor é esse. A 
reeditabilidade dos meus livros é muito menor. Não posso dar a receita. 
Entram em cena imponderáveis inapreensíveis (LOBATO, 1956, p. 346).

E, mais ainda, confirma-se isso também na percepção da leitora remetente da 
carta citada a seguir:

“Querido Monteiro Lobato: Chamo-o assim porque desde pequenina me 
habituei tanto a você, “tivemos” tantas palestras juntos na minha imagi-
nação, que não teria jeito de trata-lo de outra forma. Creio que somos 
íntimos. Aos oito anos li Reinações de Narizinho e vivi todos os lances 
do livro. Desde então tenho lido todos os outros da serie. Adoro a Emília 
e desafio quem diga que a ama mais. [...] Desde que comecei a ler seus 
livros “resolvi” tornar-me escritora. Isso aos 8 anos! Que audácia!... [...] 
O que você escreve eu devoro com delícia. Tudo! Livros infantis e não 
infantis. Seus contos e o mais são perfeitos. Não há neles uma palavra 
supérflua. Artigos que saíram antes da sua prisão, eu os devorei todos. 
[...]. Desejo imenso conhece-lo, mas não acho coisa possível. Com tão 
ferrenha família, tornei-me cheia de inibições e sem confiança em mim. 
[...] Sou uma atormentada, cheia de curiosidades, e não podendo satis-
fazer a nenhuma. Tudo é proibido. [...] Leio muito, mas ás tontas e ás es-
condidas. Sou duma ignorância crassa, que me revolta. Desejaria saber 
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ao menos o papel que represento na vida. Ah, se eu tivesse quem me 
orientasse as leituras, para não perder tempo com inutilidades... O tem-
po que consigo roubar ao estudo é escasso, e somos tão vigiadas! Como 
sei escrever á maquina, elas pedem-me para fazer certos trabalhos; e 
gosto, porque gosto de escrever “maquinalmente”. Fico só no escritorio 
e então devaneio. Foi o que sucedeu agora, e resolvi realizar um velho 
sonho, escrevendo-lhe esta carta. [...] Se alguém me perguntasse qual 
a oitava maravilha do mundo, eu diria: a Emilia, ou o Sitio do Picapau 
Amarelo, pois tudo se confunde. Passos se aproximam. Adeus... (LOBA-
TO, 1956, p. 346-349).

Nesse momento, uma maior receptividade e interação literária pelo público de 
menor idade faz Lobato refletir e encarar, sempre com muita dedicação, o “carne-
gão” da literatura infanto-juvenil e colocar para fora o que ele teve de melhor com 
muita criatividade e aventura, como quando afirma que a carta da leitora remetente 
“revela todo um mundo para o psicólogo. E cartas assim constituem os verdadeiros 
prêmios que possa ter um escritor no fim da vida” (LOBATO, 1956, p.346).

Registrada em A Barca de Gleyre (1956), esta carta pode nos revelar a dimensão 
“humanizadora” desempenhada pela literatura infanto-juvenil de Lobato. É possível 
perceber uma presença ideológica e transgressora na vida da remetente que, ape-
sar das barreiras encontradas ao longo de sua vida, conseguiu, através dos questio-
namentos articulados por meio da leitura e interação com a obra lobateana, supe-
rar os limites a ela impostos desde criança. Após ter iniciado, aos oito anos, a leitura 
de histórias de Lobato, a remetente confessa, apesar das dificuldades, não mais ter 
parado numa espécie de posicionamento diante da própria existência. E isso signi-
fica mais que estar simplesmente no mundo, significa manter um posicionamento 
diante das adversidades. No seu caso, torna-se uma devoradora de livros e ideias 
audaciosas como as de Emília. 
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O pensamento infantil é aquele que está sintonizado com esse pulsar 
pelas vias do imaginário. E é justamente nisso que os projetos mais arro-
jados de literatura infantil investem, não escamoteando o literário, nem 
o facilitando, mas enfrentando sua qualidade artística e oferecendo os 
melhores produtos possíveis ao repertório infantil, que tem a competên-
cia necessária para traduzi-lo pelo desempenho de uma leitura múltipla 
e diversificada (PALO, Maria José; OLIVEIRA, Maria Rosa D, 2006, p.11).

A partir do momento em que Lobato se dedica a escrever essas histórias, trans-
mite sua riqueza de bom escritor a seus leitores que passaram a viver dentro delas 
como ele sempre quis. E é no Sítio de Pica-pau Amarelo que Lobato abriga todos 
esses leitores, fazendo do sítio um lugar de aventuras e de ideias sempre possíveis.

Até mesmo sem uma busca aprofundada de dados, é possível perceber como 
toda a sua literatura envolve situações imaginárias e aventurosas afetando a um 
grande número de leitores, além de provocar o leitor e fazê-lo experimentar di-
versos sentimentos e imaginar a possibilidade de lidar com o mundo. É impossível 
negar que a obra lobateana, escrita em outra época, carrega suas marcas históricas 
e culturais, assim como seus valores éticos. Mergulhando na leitura da sua obra, o 
leitor tem a oportunidade de dialogar com e sobre os textos e ampliar o conheci-
mento enciclopédico.

A linguagem informal, a apropriação de expressões populares e palavras car-
regadas de sentido ideológico possibilitam um diálogo maior com o texto e a opor-
tunidade de recriação de sentidos.

Pedrinho, na varanda, lia um jornal. De repente parou, e disse a Emília, 
que andava rondando por ali: — Vá perguntar a vovó o que quer dizer 
folclore. — Vá? Dobre a língua. Eu só faço coisas quando me pedem por 
favor. Pedrinho, que estava com preguiça de levantar-se, cedeu à exi-
gência da ex-boneca. — Emilinha do coração — disse ele — faça-me o 
maravilhoso avor de ir perguntar à vovó que coisa significa a palavra 
folclore, sim, tetéia? Emília foi e voltou com a resposta. — Dona Benta 
disse que folk quer dizer gente, povo; e lore quer dizer sabedoria, ciência. 
Folclore são as coisas que o povo sabe por boca, de um contar para o 
outro, de pais a filhos — os contos, as histórias, as anedotas, as supersti-
ções, as bobagens, a sabedoria popular, etc. e tal. Por que pergunta isso, 
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Pedrinho? O menino calou-se. Estava pensativo, com os olhos lá longe. 
Depois disse: — Uma idéia que eu tive. Tia Nastácia é o povo. Tudo que o 
povo sabe e vai contando, de um para outro, ela deve saber. Estou com o 
plano de espremer tia Nastácia para tirar o leite do folclore que há nela. 
(LOBATO,1994, p. 5)

Além dos fatores mencionados anteriormente, também é perceptível em Loba-
to o objetivo de resgatar artefatos da cultura popular brasileira e valorizar a sabe-
doria do povo propagada por longas gerações. Esse fato se torna evidente quando 
Pedrinho, conversando com Emília, chega à conclusão da importância do conheci-
mento preservado por Tia Nastácia ao longo da vida. É fazendo de Tia Nastácia uma 
representação da sabedoria popular que Lobato envereda seus leitores por esse 
caminho, daí o plano de Pedrinho “de espremer tia Nastácia para tirar o leite do fol-
clore que há nela” (LOBATO, 1994, p. 5).

É através da experiência literária que o leitor pode se deslocar de sua forma de 
enxergar o mundo permitindo, sempre, descobertas. Inquestionavelmente, a obra 
de Monteiro Lobato deixou grandes pegadas na cultura brasileira marcando a vida 
de leitores de diferentes gerações, influindo no seu modo de ser e estar no mundo, 
tornando-se uma grande referência na literatura brasileira.
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Pôster

CULTURA E LÉXICO NA ObRA MACHADIANA

MARyELLE NASCIMENTO (UFRPE)

Introdução

Apresentada por livros didáticos como o marco do Realismo Brasileiro, Memó-
rias Póstumas de Brás Cubas é uma obra narrada em primeira pessoa por um de-
funto autor, que expõe sua opinião sobre a sociedade em que viveu e não economi-
za em seu tom crítico e pessimista ao ponderar sobre o comportamento humano. A 
sinceridade de Brás Cubas é apresentada logo no início da obra. Primeiro quando a 
dedica ao verme que roeu as frias carnes do seu cadáver, indicando que nem mes-
mo seu corpo existe no mundo e, segundo, quando destina o primeiro capítulo para 
conversar com seu leitor, explicando que a obra é de finado e que foi escrita em tom 
de zombaria. 

Considerando a importância da linguagem na interação/comunicação do ho-
mem com o social, esta análise tem como objetivos abordar a influência da lingua-
gem nas falas dos personagens no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas e 
perceber a importância de situar a obra no “tempo e no espaço”, como o próprio 
Machado afirmou ao discorrer sobre romance e linguagem no seu texto “Instinto de 
Nacionalidade”. Partindo desses pressupostos, busca-se relacionar História e Lite-
ratura.

O livro Memórias Póstumas de brás Cubas, escrito por Machado de Assis,foi 
escolhido como corpus de pesquisa para abordar o modo como a literatura refle-
te sua época. Para fundamentar o corpus, o texto “Instinto de Nacionalidade” foi 
escolhido para abarcar a ideia de Machado sobre o papel do autor e qual a função 
da literatura. Também foram consultados os livros Machado de Assis vida e obra
-Aprendizado, Machado de Assis vida e obra-Ascensão, ambos de JÚNIOR (2008), 
e também do livro Machado de Assis escrito por AGRIPINO (1960).
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Dessa forma, o romance Memórias Póstumas de Brás Cubasserá analisado 
para compreender o modo como Machado de Assis dialoga sua ficção com a reali-
dade brasileira e o modo como ressalta o vocabulário dos personagens como ferra-
menta de contextualização histórica.

Resultados da análise

Memórias Póstumas é um livro que marca a mudança na escrita de Machado 
de Assis, pois nesta fase o autor abandona a narração em terceira pessoa e as ca-
racterísticas românticas em voga na época. Contudo, características como apresen-
tar um defunto como narrador, o delírio do personagem em seu leito de morte e a 
filosofia “humanitismo” do personagem Quincas Borba apresentada como a religião 
da humanidade, levam a refletir sobre até que momento pode-se considerar esta 
obra realista.  Porém, como não considerar realista um livro que apresenta o Rio 
de janeiro como cenário da obra, que cita ruas da sua região, o Banco do Brasil, os 
teatros Tivoli e Cassino, e ainda, cita pessoas famosas como Napoleão, Candiani, 
Buda, Aristóteles, Voltaire, o profeta Ezequiel, entre outros? Diante disso, deve-se 
considerar pura ficção um livro que abarca temas atuais e universais?

A obra em si é um jogo onde o Realismo brinca com a realidade e permite ao 
leitor refletir sobre o que deve ou não acreditar. Segundo Grieco (1960, p. 50), Me-
mórias Póstumas de Brás Cubas é um livro repleto de influências, onde Machado 
relembra os vermes de Baudelaire com sua dedicatória, a heroína de Balzac ao afir-
mar que a filha de Sabina era “lírio do vale” e ainda relembra Castro Alves com seu 
“funeral orquestra” ao falar de “orquestra da morte”. A influência de autores não 
era a única característica encontrada na obra machadiana. Falar do seu povo e sua 
terra também se tornou fator importante na escrita do Bruxo de Cosme Velho. Com 
isso, Machado refletia sua cultura utilizando vocábulos específicos da época como 
se percebe na tabela abaixo, extraído do romance citado.
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Tabela 1:
VOCABULÁRIO DA ÉPOCA 

nhonhô (modo como os escravos tratavam 
seus senhores - pág. 24)

cônego (padre - página 19)

Mucama (escrava que auxilia nos serviços 
caseiros - pág. 32) 

tanoeiro (quem conserta barris - pág. 19)

Mucama (escrava que auxilia nos serviços 
caseiros - pág. 32) 

cabriola (cambalhota - pág. 20)

almocreve (quem conduz carruagens ou 
bichos de cargas - pág. 52)

pachola (cheio de si, vaidoso - pág. 20)

vosmecê (tratamento formal: "o senhor" ou 
informal: "você" - pág. 52)

aziago (agourento - pág. 22)

patusca (pessoa boêmia, excêntrica - pág. 
61)

alcova (pequeno quarto - pág. 22)

Baronesa (esposa de barão erecebeu o 
título de baronato - pág. 74) 

contos de réis (valor monetário - pág. 44)

chapeleiro (quem vende ou faz chapéus - 
pág. 80)

pergaminho (diploma - pág. 51)

sobrecasaca (espécie de casaco atualmente 
em desuso - pág. 89)

algibeira (pequena sacola - pág. 57)

pecúlio (dinheiro acumulado por trabalho 
ou economia - pág. 102)

botim (espécie de bota - pág. 60) 

alfarrabista (vendedor de objetos velhos e 
usados - pág. 103)

carruagem (veículo puxado a cavalo - pág. 
81)

sege (coche fora de uso com 2 rodas e 1 
assento - pág. 107)

pêndula (relógio de pêndulo - pág. 85)

pelintra (descarada, desavergonhada - pág. 
122)

pardieiro (edifício velho, em ruínas - pág. 
103)

Fonte: ASSIS, Machado. Memórias Póstumas de Brás Cubas.
27ª ed. São Paulo: Editora Ática, 1999
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A tabela apresenta alguns vocábulos selecionados da obra corpus desse tra-
balho. É perceptível que a maioria deles está desuso, pois representam objetos e 
profissões que não existem mais. Além disso, há termos que foram substituídos 
com o tempo, como se percebe nas definições que acompanham cada termo. So-
bre essa alteração na língua, o próprio Machado (1873, p. 7) afirmou:

Não há dúvida que as línguas se aumentam e alteram com o tempo e 
asnecessidades dos usos e costumes. Querer que a nossa pare no sé-
culo de quinhentos, é um erro igual ao de afirmar que a sua transplan-
tação para a América não lhe inseriu riquezas novas. A este respeito 
a influência do povo é decisiva. Há, portanto, certos modos de dizer, 
locuções novas, que de força entram no domínio do estilo e ganham 
direito de cidade.
Mas se isto é um fato incontestável, e se é verdadeiro o princípio que 
dele se deduz, não me parece aceitável a opinião que admite todas as 
alterações da linguagem, ainda aquelas que destroem as leis da sintaxe 
e a essencial pureza do idioma. A influência popular tem um limite; e o 
escritor não está obrigado a receber e dar curso a tudo o que o abuso, 
o capricho e a moda inventam e fazem correr. Pelo contrário, ele exerce 
também uma grande parte de influência a este respeito, depurando a 
linguagem do povo e aperfeiçoando-lhe a razão.

Machado ainda em seu texto “Instinto de Nacionalidade” afirma que a lite-
ratura brasileira, em qualquer gênero, busca vestir-se com as cores do país para 
refletir sua cultura e que isto é positivo. O escritor defende o reflexo da cultura na 
literatura, tal como se pode conferir em sua afirmação extraída abaixo:

Não há dúvida que uma literatura, sobretudo uma literatura nascente, 
deveprincipalmente alimentar-se dos assuntos que lhe oferece a sua 
região; mas nãoestabeleçamos doutrinas tão absolutas que a empo-
breçam. O que se deve exigirdo escritor antes de tudo, é certo senti-
mento íntimo, que o torne homem do seutempo e do seu país, ainda 
quando trate de assuntos remotos no tempo e noespaço. (MACHADO, 
1873, p. 3).
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Assim, ele defende uma literatura brasileira com temas universais e reforça 
seu pensamento citando Shakespeare como um “gênio universal” além de ser “um 
poeta essencialmente inglês”. Sobre a importância das línguas, Machado afirma 
que elas modificam com o tempo e que o escritor não deve considerar modismos 
que admitem alterações na linguagem, porém deve acompanhar seu tempo sem 
desconsiderar influências do passado, já que “nem tudo tinham os antigos, nem 
tudo têm os modernos”.

Além das influências culturais e teóricas, Machado possuía a ajuda de sua 
esposa, Carolina, que lhe ajudava indicando livros e autores. Esta influência foi 
intensificada durante a composição de Memórias Póstumas de Brás Cubas, pois o 
autor precisou descansar por causa de sua saúde e diante da ameaça de cegueira, 
necessitando que Carolina lesse e escrevesse para ele:

“… já fui doente exemplar, quando padeci de uma renite e me proibi-
ram ler. Estive assim longas semanas. Era minha mulher que me lia 
tudo. Para o fim serviu-me de secretaria. As Memórias Póstumas de Brás 
Cubas foram começadas por este tempo; ditei-lhe creio que meia dúzia 
de capítulos”. (MACHADO apud JÚNIOR, 2008: 326).

Sobre os temas de suas obras, fatos do passado também eram citados. De 
acordo com Júnior (2008, p. 16), em 1855 Machado publicou emA Marmota Flu-
minense a poesiaUm anjo dedicada a sua irmã. Segundo Júnior (2008: p. 18, 19), 
Machado também descrevia cenas de sua vida. Um exemplo disto é que em 1854 
ocorreu uma tentativa de iluminar ruas do Rio de Janeiro com gás, contudo por 
inexperiência dos técnicos, o gás ficou muito fraco e a cidade ficou na escuridão. 
Este fato foi narrado emMemórias Póstumas de Brás Cubas no capítulo CXXI: “o 
morro ainda estava nu de habitações, salvo o velho palacete do alto, onde era a 
capela”. Também foi comentado numa crônica de A Semana: “Lembraram-se (era 
bem criança) que nos primeiros tempos do gás no Rio de Janeiro, houve uns dias 
de luz frouxa, de onde os moleques sacaram este dito: o gás virou lamparina”. 

Carlotta Augusta AngeolinaCandiani, mais conhecida como Augusta Candia-
ni,foiatriz e cantora lírica italiana que se apresentava para a corte de Don Pedro II 
e nos teatros da época. Durante este período era comum os poetas possuírem al-



138

XXVI Jornada do Gelne

guma musa para citar nas suas obras e Augusta Candiani foiescolhida por Macha-
do inclusive para participar da história do livro Memórias Póstuma, como explica 
Júnior (2008, p.93):

Há referências à Candiani em três passagens das Memórias Póstumas 
de Brás Cubas, romance em que cita poucas datas. Da primeira vez, 
no capítulo LXIII — “Fujamos!” —, em que Lobo Neves diz a Virgília ter 
“nada menos que um camarote” para o teatro, naquela noite. Virgília 
pergunta: “Para a Candiani?”. Ele responde: “Para a Candiani”. Continua 
o romancista: “Virgília bateu palmas, deu um beijo no filho, com um ar 
de alegria pueril”. No capítulo LXV —“Olheiros e escutas”— escreve, 
numa fala da Baronesa X: “Onde se mete o senhor que não aparece 
em parte nenhuma? A Candiani esteve deliciosa. Que mulher! Gosta da 
Candiani? É natural. Os senhores são todos os mesmos. O barão dizia 
ontem, no camarote, que uma italiana vale por cinco brasileiras. Que 
desaforo! E desaforo de velho, o que é pior”. No capítulo XCII —“Um 
homem extraordinário— põe na boca do Damasceno estas palabras: 
“Mas a Candiani!sim senhor, era papa-fina”. Só quase quarenta capítu-
los depois, no de número CXXX —“Para intercalar no capítulo CXXIX” 
— o romancista alude a uma data precisa: “A primeira vez que pude 
falar a Virgília depois da presidência foi no baile em 1855”. O que sig-
nifica que todas aquelas referências à cantora italiana pertenciam a 
uma época bem mais remota, de que o escritor não participara como 
pessoa adulta. 

Os biógrafos afirmam que Machado de Assis era um homem que gostavade 
assuntos da elite. Grinberg e Almeida (2005, p. 66, 67) discorrem sobre um Ma-
chado apreciador de móveis franceses eapresentam fotos de alguns mobiliários 
que pertenceram ao escritor e que são ricos em detalhes. Já Agripino (1960, p.9) 
extrapola criticando o escritor e afirmando que ele ironizava a elite em que estava 
incluído:
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Passou com o parlamentarismo, a polidez de salão, as tertúlias de boti-
ca, as valsas lentas, os jornais de ponderosos artigos de fundo, a cultu-
ra clássica obrigando à citação de frases latinas, a comédia francesa e 
a ópera italiana em abundância, os barões, a casaca, a berlinda, coisas 
supérfluas e apenas necessárias aos excelentes memorialistas à Noro-
nha Santos.
Isso era Machado, embora Machado ironizasse tudo isso.

Neto de escravos, Machado possuía responsabilidade sobre sua escrita quan-
do abarcava a escravidão. Segundo Júnior (2008, p. 324), Machado jamais empres-
tou sua escrita para jornais escravistas. JáGrinberg e Almeida (2005, p. 72) afirmam 
que o romancista nunca foi insensívelà situaçãodos escravos e que inclusivegos-
tava deobservá-los quando eles trabalhavam para seus senhores, chegando a es-
crever uma vez que “via um amigo em cada escravo e um escravo em cada amigo”.  

Considerações finais

Desta forma, pode-se concluir que Machado estava envolvido com questões 
de seu tempo e apresentava isto de forma irônica ao seu leitor, pois permitiu voz a 
um defunto. Como o próprio autor explicou, o escritor deve ser livre para abarcar 
temas universais, mas não deve perder seu instinto de nacionalidade. Assim, em 
Memórias Póstumas de brás Cubas, Machado de Assis apresenta seu instinto com 
um Rio de Janeiro possuindo marquês, baronesa, carruagens, escravos e teatros 
e expõe ainda seu universal com o adultério, morte, ambição e traição. Sua obra 
é considerada o marco do Realismo brasileiro, mesmo apresentando um defunto 
narrador. Diante disto, percebe-se que os elementos que foram considerados para 
tornar a obra realista foram aqueles que representaram o Brasil sob a ótica macha-
diana, utilizando o escárnio para criticar a sociedade e permitindo que o Realismo 
brincasse com o verdadeiro sentido de realidade. 
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ENSINO DE LITERATURA- UTILIzANDO A DIVERSIDADE 
DO TEXTO LITERÁRIO NA SALA DE AULA

JONATAS OLIVEIRA DE LIMA (UFRPE/UAST)

Os desafios do ensino de literatura na sala de aula

O ensino de literatura na sala de aula é um desafio constante, diante de tantos 
recursos atrativos que cada dia provém das novas tecnologias as quais disputam 
um espaço no tempo e na vida dos alunos e adolescentes em fase de formação 
básica no ensino médio. O contato direto com os livros e obras literárias tem se tor-
nado um hábito quase em extinção dentro do espaço escolar. O ensino de literatura 
consiste exatamente na exploração das potencialidades da linguagem, da palavra e 
da escrita, que não tem paralelo em outra atividade humana.  (COSSON 2009, p. 16) 
confirma:

“Por essa exploração, o dizer mundo (re) construído pela força da pa-
lavra, que é a literatura, revela-se como uma prática fundamental pra 
constituição de um sujeito da escrita. Em outras palavras, é no exercício 
da leitura e da escrita dos textos literários que se desvela a arbitrarie-
dade das regras impostas pelos discursos padronizados da sociedade 
letrada, e se constrói um modo próprio de se fazer dono da linguagem 
que, sendo minha, também é de todos. 

As virtualidades da linguagem podem ser compreendidas alinhadas a leitura 
do texto literário. As linguagens das construções literárias exercem papeis funda-
mentais na construção cognitiva dos indivíduos; a influência da leitura na sala de 
aula de ensino regular, mediada pelas reflexões presentes nas estéticas podem ser 
capazes de produzirem seres pensantes. O público presente em sala de aula de en-
sino médio é formado na maior parte por adolescentes, em processos de formação 
de ideologias e identidades sociais e políticas. A linguagem literária é o complemen-
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to para plenitude na reflexão critica dos alunos. No entanto, sabemos que grandes 
dificuldades no processo de incentivo e desenvolvimento da prática completa do 
ensino literário na sala de aula estão presentes no cotidiano escolar.

 Pensando nos novos caminhos e novas modalidades de atratividades para vol-
tar os alunos em novos hábitos de leitura, e leva-los a conhecer o encanto, presente 
na literatura, esse projeto tomou forma; e foi desenvolvido no ambiente escolar em 
classes do ensino médio, de uma turma previamente diagnosticada com resultados 
nada satisfatório no âmbito do desenvolvimento individual dos alunos em relação à 
prática de leitura e o contato direto com livros e obras literárias.

O levantamento de dados de comprovação da diagnose realizada em sala de 
aula aconteceu através de aplicação de testes de proficiência na leitura oral dos alu-
nos, como também na escrita e articulação das ideias para formação de texto coeso 
O grau de dificuldades apresentados pela turma foi avaliado decorrente algumas 
sessões de observação comportamental dos alunos no desenvolvimento de ativi-
dades de leitura e escrita dentro do ambiente de aprendizagem. Muitos alunos do 
campo de aplicação da pesquisa apresentaram grandes recusas em ter contato com 
os textos literários de antemão apresentando, para roda de leitura, diante disso, 
muitos alunos alegaram não encontrar na literatura, até o momento apresentado, 
nenhuma motivação para aguçarem a curiosidade em conhecer essa modalidade 
de gênero. 

O projeto aqui apresentado, tem como foco principal: executar o ensino de lite-
ratura na sala de aula de maneira inovadora para impossibilitar a extinção da leitu-
ra literária do ambiente de aprendizagem. Isso porque muitos professores alegam 
que o ensino de literatura é trabalhoso; e muitas vezes acabam apresentando uma 
literatura sem os pressupostos necessários e preparados para obter a eficiência e 
sucesso na aplicabilidade dessa modalidade, dentro do currículo da disciplina de 
língua portuguesa.Perrone-Moisés (2007, p. 18).) diz que: 
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Os textos literários são aqueles em que a linguagem atinge o seu mais 
alto grau de precisão e sua maior potência de significação [...]. Opera a 
interação de vários níveis semânticos e resulta numa possibilidade teori-
camente infinita de interpretação, porque a literatura é um instrumento 
de conhecimento do outro e de autoconhecimento, porque a ficção, ao 
mesmo tempo em que ilumina a realidade, mostra que outras realida-
des são possíveis. [...].

O pressuposto apresentado por este autor mostra de forma resumida o em-
basamento literal desse projeto, usar o texto literário para atingir o “alto grau de 
precisão e sua maior potencia de significação”, e trabalhar a realidade em uma de-
monstração dentro dos textos literários; para trazer a reflexão também no mundo 
de outras realidades, a ferramenta que o professor tem em suas mãos possibilita 
que isto aconteça; a maior ferramenta que pode ser usada pelo professor para o 
ensino, aqui discutido é a “Diversidade do texto literário”, a qual permite ao profes-
sor escolher qualquer que seja a temática literária para apresentar ao aluno leitor. 

O conto na sala de aula: uma ferramenta para formação de 
leitores 

O projeto aqui citado acontece através da experiência vivenciada dentro da 
oportunidade de participação no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID).  A temática para trabalhar com a turma escolhida dentro da diag-
nose realizada, foi atribuída como ferramenta que proporcione um convite para que 
os alunos se achegassem sem receios. O gênero textual escolhido foram os contos, 
isso mediante as possibilidades, que esse gênero oferece para o trabalho em sala 
de aula, o conto é bastante condensado, além de ser um texto curto capaz de pro-
porcionar o desenvolvimento de oficinas, dentro de um curto espaço de tempo, 
disponibilizado nas aulas de língua portuguesa. MASSAUD MOISÉS apresenta que: 

O conto é, pois, uma narrativa unívoca, univalente, constitui uma uni-
dade dramática, uma célula dramática, visto gravitar ao redor de um só 
conflito, um só drama, uma só ação. Caracteriza-se, assim, por conter 
unidade de ação, tomada está como a sequência de atos praticados pe-
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los protagonistas, ou de acontecimentos de participem. A ação pode ser 
externa, quando as personagens se deslocam no espaço e no tempo, e 
interna, quando o conflito se localiza em sua mente. 

As possibilidades presentes na estética dos contos literários são ricas em es-
tratégias para inserção da leitura literária no cotidiano da sala de aula. A temática 
é muito importante no processo de escolha das discussões que serão trazidas nos 
momentos de aplicação das oficinas literárias. Visto que os alunos transmitiram an-
teriormente, a sensação de receio aos estilos tradicionais de estéticas apresentadas 
em sala de aula, vindas em conteúdos programáticos do ano em curso.

O conto possui uma curta extensão em sua estrutura, o tempo é sempre um 
problema enfrentado para trabalhar com obras que sejam longas. No entanto o 
conto proporciona novas formas de conseguir efetivar o desenvolvimento de sequ-
ências didáticas com texto literário, o conto em questão “O gato preto” uma obra de 
Allan Poe, carregadas de elementos de horror, medo e mistério. Mergulhar na obra 
de Poe é provar de seus efeitos proporcionados em seus escritos, elementos de nar-
rativas nos ajudam a absorver a essência da linguagem presentes em suas obras. 
Levar a turma a observar características presentes em suas obras que demonstram 
os elementos que uma obra literária compõe, facilita à leitura e compreensão dos 
alunos, a linguagem literária muitas vezes torna-se uma barreira que os alunos de-
moram a romper, no entanto é essa linguagem plena de elementos contextuais que 
levam o aluno a partilharem de tudo que o texto proporciona em sua completude.

O olhar para o contexto social dos alunos deve ser primordial no processo de 
escolha da temática. Debater, pensar, criticar, refletir sobre o seu próprio meio é de 
grande validade. A junção do texto literário com as reflexões críticas problematiza-
das no discurso do texto, leva os alunos para ativação de produção de argumen-
tos validos para construção de ideias baseadas em fatos presentes no cotidiano 
do meio onde vive cada indivíduo. O papel do texto literário e sua temática central, 
carrega em si a capacidade de transformar e ampliar os conhecimentos. 

O uso dos conhecimentos prévios dos alunos no processo de ensino de litera-
tura é primordial para produção de discussões que serão enriquecidas pelos textos 
apresentados, Coelho (2000, p. 25) afirma: 
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Nos rastros do pensamento complexo, todas as discussões que vêm 
sendo feitas em torno da ‘crise do ensino’ têm como base uma das pre-
missas da psicologia cognitiva: sem estar integrado num contexto, ne-
nhum saber tem valia, por mais sofisticado que seja, isto é, não provoca 
no sujeito o dinamismo interno que o levaria a interagir com outros sa-
beres e ampliar o conhecimento inicial ou transformá-lo.

O presente projeto optou por trabalhar com uma das temáticas que chamou 
atenção dos alunos, por serem temas bastante curiosos, um dos temas que será 
discorrido aqui foi à intervenção didática desenvolvida através do conto “O gato pre-
to” de Edgar Allan Poe, o conto foi escolhido por ser considerada “literatura gótica”. 
Apresentar a literatura gótica para os alunos, antes de tudo levar uma discussão 
sobre o tema “gótico”, já trouxe de imediato o desperta pela temática, por ser esse 
um termo bastante curioso entre os jovens e adolescentes, que na maioria das ve-
zes tem um conceito errado do tema; o tema “gótico” e “Gato Preto” levou a turma 
a dividir opiniões, muitos chegaram a revelar os pensamentos criados pelo senso 
comum, sobre o que seria o “gótico”.

A diversidade literária e a apresentação da temática do Gótico 

A literatura gótica é um chamativo para uma nova abordagem que difere da 
literatura tradicional estudada na sala de aula. O gótico remete o mistério, temas 
misteriosos causam polêmicas e pode servir como ponte para iniciar esse processo 
de descobrimento do mundo literário.

O gótico surge dentro das literaturas americanas, sendo também outro portal 
para apresentar os alunos. Muitos alunos do ensino médio acostumados com a li-
teratura tradicional e uma metodologia “rasa”, incapaz de despertar o interesse por 
novos conhecimentos tem se afastado e colocado resistência para aproximar-se. 
Literatura é essencial para debater novas tendências em evidencias na sociedade. 
Quando o termo gótico é mencionado uma serie de novos temas são submetidos a 
debater. A estética de terror presente nas obras góticas é um diferencial para aplica-
bilidade dessa modalidade de ensino na literatura. Segundo BEGHINI, 2010 
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O terror é um gênero literário riquíssimo, pois mostra ao leitor o que não 
é convencional em narrativas, mas que está presente em cada um de 
nós. Todo ser humano, desde a infância, tem vários medos e os alimenta 
a cada dia, seja por desconhecer algo e persistir na ignorância, seja por 
vivenciar experiências traumáticas, seja através do medo alheio, que é 
divulgado e se torna de senso-comum. O medo, a principal sensação 
que se tem ao ler um livro de Edgar Allan Poe, de Stephen King ou de H. 
P. Lovecraft, por exemplo, é uma descarga enorme que causa considerá-
vel impacto físico-emocional no indivíduo. Portanto, as mensagens que 
o texto de terror nos transmite, sejam elas explícitas ou implícitas, serão 
gravadas irremediavelmente na memória, fazendo-nos muitas vezes até 
sonhar com tais situações macabras.

  Despertar novas sensações é mais um pressuposto pelas metodologias de 
implantação de um novo processo de aprendizagem. A literatura propõe um leque 
diversificado pelo qual o professor pode caminhar para o sucesso da aprendizagem 
e novos caminhos no ensino.  O mistério especificamente foi à ferramenta base 
para prosseguir nessa oficina literária aqui descrita. 

Durante o período de aplicação das novas ferramentas na formação de leito-
res, o conto apresentado possibilitou no geral propostas eficazes e estratégias re-
levantes para produção. Uma das estratégias desenvolvidas foi a proposta de uma 
júri simulado. O conto que narra um episódio de um crime, em que o protagonis-
ta o “dono do gato”,  acabou cometendo  atrocidades decorrentes de sua loucura 
como: o “assassinato de sua esposa”. Diante do enredo a turma foi dividida em duas 
equipes, nomeadas de “acusação e defesa”. Dentro dessa proposta, cada indivíduo 
foi levado a encontrar argumentos que condenassem o dono do gato, assim como 
também a outra parte da turma foi instigada a correr atrás de fatos relevantes, que 
provassem a inocência do assassino. A proposta de o júri simulado coseguiu assimi-
lar outras modalidades do ensino como: a escrita, após a leitura da obra do conto a 
turma tinha em suas mãos a responsabilidade de efetivar argumentos validos para 
provar sua defesa e acusação. Para produção desses argumentos os alunos foram 
levados à elaboração de um gênero textual na tipologia de pauta de acusação e 
pauta de defesa. Abaixo segue a pauta fiel ao texto escrito pelos alunos no momen-
to da oficina. 
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Pauta de acusação ao dono do Gato Preto 

• Era alcoólatra 
• O gato era amigo e companheiro 
• Por ser o gato de cor preta ele amaldiçoou o gato
• Arrancou o olho do gato 
• Enforcou o gato 
• Tinha ódio do gato  
• Tentou matar o gato com machada 
• Matou a esposa com machada 
• Escondeu o corpo 

Vejamos que os alunos encontraram, dentro do texto literário apresentado li-
nhas de pensamentos voltadas ao psicológico e contexto social do dono do gato, 
assim como também trouxeram apontamentos sobre as atrocidades por ele co-
metidas. Com esses tópicos, oralmente eles trouxeram argumentos lógicos para 
acusação do personagem. Dentro dessa modalidade ainda foi possível acessar o gê-
nero oral, no desenvolvimento da oficina contemplando assim mais uma habilidade 
linguística. Abaixo segue a pauta (com texto fiel ao escrito pelos alunos) de defesa 
escrita pela equipe responsável para encontrar fatos internos na obra que davam 
possibilidades de defesa do “personagem réu”.

Pauta de defesa 

• O gato trouxe a maldição para casa 
•  O homem coloca uma parcela de culpa pelo motivo de bebidas , onde 

gerava o desprezo do gato. 
• Comprova que o animal era amaldiçoado tendo como provas incenti-

vos que ele fez o crime e incendiando a casa do réu
• Motivos do gato ter voltado 
• As pessoas falam que o gato tem 7 vidas 
• Ele queria a todo custo ser amigo do homem.
• O homem mata a mulher por motivos acidental.
• O gato queria incriminar o homem



148

XXVI Jornada do Gelne

• O gato fez ruídos onde estava preso em cima da cabeça da mulher 
• Deixou o homem sem nada , sem casa, sem esposa , perdendo tudo 

deixando o gato de boa.  

Os argumentos utilizados pelos alunos para provar inocência do dono do gato 
foram retirados é notável, em observação a fatores intrínsecos no texto. Constata-
se o envolvimento da equipe para produção do material, à medida que eles foram 
desafiados a provar o contrario, eles foram levados ao ambiente imaginário de um 
tribunal onde haveria um “veredito final” mesmo que fictício, mas eles mergulharam 
na leitura em busca de elementos capazes de provar com consistência. A reescrita 
foi o outro passo que os alunos fizeram durante a realização da oficina. À medida 
que eles apresentavam seus textos, eram levados a corrigirem aquilo que eles es-
creviam.  

Observar as características de terror, loucura e mistério, contidas na estética 
de Edgar Allan Poe foi também, uma maneira direcionado, que os alunos foram 
induzidos a analisarem na obra, criando assim uma lista de elementos das dimen-
sões supracitas. Segue abaixo algumas das características encontradas por alguns 
alunos. Observe: texto fiel ao escrito pelos alunos:

Alunos do grupo 1

• Quando surge o segundo gato na historia e ele não tem um olho e tem 
uma macha branca no peito representando uma força.

• quando o gato apareceu enterrado na parede junto com sua esposa.
• A casa pegou fogo no mesmo dia em que ele matou o primeiro gato  

Alunos do grupo 2

• Amava os animais e depois começou a maltratar.
• O alcoolismo.
• Arrancou o olho do Gato. 
• Enforcou o gato. 
• Ficou se assustando pensando que tava vendo o fantasma do gato. 
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• Matou a esposa e escondeu o corpo atrás de uma parede.
• Depois do incêndio que ele viu a mancha na parede, ele tentou trazer 

aquilo pro racional pensando que a fumaça que tinha feito aquilo, mais 
na verdade isso era coisa da cabeça dele. 

Alunos do grupo 3

• Tirou o olho do gato. 
• Enforcou o gato. 
• A casa pegou fogo. 
• No que sobrou ficou a marca do gato. 
• O gato sumiu da árvore. 
• O gato apareceu com uma mancha .branca que era a marca da corda .
• A mulher defendeu o gato e ele matou ela.
• Colocou sua mulher dentro da parede e o gato tava fora com o dono.
• Depois de três dias o gato apareceu dentro da parede em cima da ca-

beça da mulher .

Por meio da produção direcionada, dessa lista, os alunos tiveram condições de 
analisar a obra de forma inovadora, de uma maneira nunca vista por eles em sala 
de aula.  Os procedimentos de ensino neste trabalho aqui relatado trouxeram como 
visto acima, novas perspectivas de análise para os alunos, provando que existem 
maneiras eficazes e temáticas chamativas para o estudo, para leitura, para escrita e 
para trabalho de ensino através da literatura. 

Considerações finais 

Ao final das produções escritas, das discussões; a turma iniciou o júri simulado, 
utilizando dos argumentos centralizados na essência da obra “o gato preto” as duas 
equipes, tanto de defesa como também de acusação trouxeram oralmente articula-
ções positivas, dentro das ideias apresentadas no texto. O ensino dessa modalidade 
proporcionou, não apenas a leitura, mas contemplou varias habilidades linguísticas. 
O texto literário é um grande portal para inovação no ensino de qualidade. Sabe-
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mos que as dificuldades encontradas pelos professores são cada vez maior, muitos 
desafios ainda precisam ser vencidos, as problemáticas no ensino educacional no 
Brasil tem sido em muitos momentos uma barreira para o ensino de qualidade, po-
rém, diante de tudo isso esse projeto carrega uma reflexão a cerca desse ensino, e 
vem para indagar e refletir; é possível torna o ensino da literatura uma ferramenta 
transformadora no processo de ensino aprendizagem dos alunos da educação bá-
sica? Será que projetos assim tem validade nesse ensino? 

Além da leitura que aguçou os alunos no interesse em conhecer outras obras 
literárias, mediante a apresentação dessas novas estéticas; também outras com-
petências como: escrita, reescrita, estilística, interpretação, foram contempladas, 
durante o desenvolvimento desta oficina. Esse projeto ainda encontra-se em anda-
mento. Mudanças essenciais floresceram no desempenho linguístico dos indivíduos 
receptores desse projeto, além de estabelecer outras relações dos alunos com os 
textos literários. 
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O PERCURSO DO(S) SENTIDO(S)EM A ESPADA

AWDREN ALVES köHLER (FACOS)
CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA (FACOS)

Introdução

No estudo dos discursos, desenvolvido no processo de formação do curso de 
Letras, Osório/RS, desenvolvem-se diferentes propostas, sempre objetivando a in-
teratividade discursiva do leitor acadêmico e a diversidade de produção escrita do 
seu entorno. Entre esses, socializamos a análise da crônica A Espada, de Luis Fernan-
do Veríssimo, com aproximação aos enfoques do percurso gerativo de sentidos, de-
senvolvidos por Fiorin (1999) e outras contribuições do autor (2008, 2011), apoiados 
na concepção de interatividade discursiva.

A crônica em análise narra a noite de aniversário de um menino de sete anos, 
de uma família da classe média alta. No final da festa, o pai percebe o filho abatido 
e sério; tenta levá-lo para a cama a fim de colocá-lo para dormir. Porém, o filho faz-
lhe a surpreendente revelação de que agora é um super-herói, precisa partir para 
seguir seu destino e salvar as pessoas de bom coração que precisem de sua ajuda. 
Mediante o impacto da concretização do imaginário infantil, o pai da criança, ain-
daum tanto incrédulo, não sabe como contar à sua esposa como o fato ocorreu e 
tenta acalmá-la antes de dar a notícia de que seu filho tinha partido.

Um discurso fantástico ou fantasioso que envolve o leitor entre o real e o ima-
ginário, querendo encontrar o tênue limite dessa interação nos elementos linguísti-
cos que compõem o discurso desta crônica.

Com intenção de esclarecer o entendimento do discurso em seu contexto e 
gênero,e conhecendo o estilo de Veríssimo,buscamos uma aproximação de alguns 
segmentos linguístico textuais desta crônica com elementos da teoria de Percurso 
Gerativo de Sentido (FIORIN, 1999).
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Compreensões sobre o Percurso Gerativo de Sentido

Nos estudos sobre a análise do discurso, Fiorin (1999) apresenta o Percurso 
Gerativo de Sentido, emque, resumidamente, destacamos: Nível Fundamental, Ní-
vel Narrativo, Nível Discursivo e Nível da Manifestação. 

Quando o autor fala em percurso gerativo de sentido, refere-se ao plano de 
conteúdo do discurso. No entanto, pondera que não há conteúdo discursivo sem 
expressão linguística, uma vez que um plano de conteúdo precisa ser veiculado por 
um plano de expressão, que pode ser de diferentes naturezas: verbal, gestual, pic-
tórica, etc.

O percurso gerativo é um modelo que simula a produção e a interpretação do 
significado, do conteúdo. Não descreve uma maneira de fabricar ou de ler um dis-
curso, mas apresenta um possível processo metodológico, que nos permite ler, com 
mais eficácia, um texto. Esse modelo mostra aquilo que sabemos de forma intuitiva, 
que o sentido do texto não é redutível à soma dos sentidos das palavras que o com-
põem, nem dos enunciados em que os vocábulos se encadeiam: o sentido decorre 
de uma articulação dos elementos que o formam. Destaca que existem uma sintaxe 
e uma semântica no discurso. (FIORIN, 1999, p.31)

Conforme o autor, ratificamos, pois, que o texto articula uma manifestação 
de conteúdo a um plano de expressão. Através da identificação desses elementos 
linguístico e de textualização, poderemos tecer o caminho da interpretação do que 
lemos e gerar uma reflexão que envolva seu conteúdo e significado.

Segundo Fiorin (ibidem), o nível fundamentalpara a construção de sentido en-
contra-se na base da construção do texto. Daí a importância de reconhecermos, 
por exemplo, a inter-relação entre as contribuições dos estudos linguísticos e os 
literários. (FIORIN, 2011)
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Nível narrativo

Sobre a sintaxe na narrativa, o autor destaca a diferença entre narratividade 
e narração, pois não são todos os textos que podem ser classificados como narra-
tivos. O diferencial consiste na presença da narratividade em todos os textos, ao 
passo que a narração é presente em uma determinada classe de textos. A narrati-
vidade é uma modificação situada entre dois estados contínuos e distintos, no qual 
possui uma narrativa mínima quando há um estado inicial, uma modificação e um 
estado final.

A narratividade é um elemento da teoria do discurso entendida como modifi-
cadora do conteúdo. Por outro lado, a narração pertence à classe de discurso em 
que estados e modificações são relacionados a personagens específicas. 

A sintaxe narrativa apresenta dois tipos de enunciados essenciais:
a) enunciados de estado: são os que estabelecem uma relação de junção 

(disjunção ou conjunção) entre um sujeito e um objeto.
b) enunciados de fazer: são os que mostram as transformações, os que corres-

pondem à passagem de um enunciado de estado a outro. 
Ao expor o nível narrativo, defende que os textos são narrativas complexas, 

com enunciados de ser e de fazer organizados hierarquicamente, estruturados em 
uma sequência canônica e divididos em quatro fases: a manipulação, a competên-
cia, a performance e a sanção.(FIORIN, 1999, p. 21-22)

Na etapa da manipulação, um sujeito induz o segundo a fazer ou querer algo 
que seja contra a vontade do segundo sujeito. Vale salientar que o sujeito é uma 
atribuição narrativa e não obrigatoriamente uma pessoa e, ainda, há a possibilidade 
de que o manipulador e manipulado sejam interpretados por uma mesma persona-
gem no nível discursivo.

Já na fase da competência, “o sujeito que vai realizar a transformação central 
da narrativa é dotado de um saber e/ou poder fazer. Cada um desses elementos 
pode aparecer, no nível superficial do discurso, sob as mais variadas formas.” (FIO-
RIN, 1999, p.23). 

A fase em que ocorre a modificação é chamada de perfomance, ou seja, altera-
ção de uma forma para outra no centro da narrativa. Por exemplo, um menino se 
transformar em um super-herói.
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Sansão é a última fase, na qual ocorre a percepção de que a performance se 
concretizou e, em seguida, a certificação do sujeito que atuou na transformação. É 
possível que haja uma premiação ou castigo, no qual o bem vence o mal, o vilão é 
desmascarado, encantos desfeitos, entre outros. 

Nível discursivo

Fiorin (1999) apresenta o nível discursivo que se opõe ao nível narrativo visto 
até então. Naquele, os modelos são totalmente abstratos tais como um sujeito em-
pobrece, por exemplo. Neste, os modelos abstratos do nível narrativo são envolvi-
dos por aspectos concretos.

O nível discursivo produz as variações de conteúdos narrativos invarian-
tes. Uma fotonovela, por exemplo, tem uma estrutura narrativa fixa: X 
quer entrar em conjunção com o amor de Y, X não pode fazê-lo (há um 
obstáculo), X passa a poder fazê-lo (o obstáculo é removido), o amor rea-
liza-se. Entretanto, seu nível discursivo varia. O obstáculo, por exemplo, 
ora é a diferença social, ora é a presença de outra mulher, ora é uma 
doença e assim por diante. (FIORIN, 1999, p.29)

Deste modo, seguindo o exemplo do sujeito que empobrece, no nível discursi-
vo a pobreza será representada por uma demissão, roubo, uma enorme dívida, alto 
consumo, entre outros.

Nível da manifestação

O percurso gerativo de sentido diz respeito ao plano de conteúdo. Entretanto, 
não há conteúdo linguístico sem expressão linguística, dado ao fato de um plano de 
conteúdo ter a necessidade de ser conduzido por um plano de expressão, este pode 
ser representado de forma pictórica, verbal, gestual, ou seja, de diversas maneiras.
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O percurso gerativo é um modelo que simula a produção e a interpreta-
ção do significado, do conteúdo. Na verdade, ele não descreve a maneira 
real de fabricar um discurso, mas constitui, para usar as palavras de De-
nis Bertrand, “simulacro metodológico”, que nos permite ler, com mais 
eficácia, um texto. Esse modelo mostra aquilo que sabemos de forma 
intuitiva, que o sentido do texto não é redutível à soma dos sentidos 
das palavras que o compõe nem dos enunciados em que os vocábulos 
se encadeiam, mas que decorre de uma articulação dos elementos que 
o formam: que existem uma sintaxe e uma semântica no discurso. (FIO-
RIN, 1999. p.31)

Conforme o autor, o texto surge a partir de uma manifestação de conteúdo e 
um plano de expressão, com a ajuda de seu “simulacro metodológico” estaremos 
aptos a interpretar profundamente o que lemos e gerar uma reflexão a cerca de seu 
conteúdo e significado.

Segundo Fiorin (1999), o nível fundamental se encontra na base da construção 
do texto, sendo um traço entre a oposição presente na crônica que irá estabelecer 
a diferença narrativa.

Com base nesse método de análise, percorremos o texto da crônica, intera-
gindo e constituindo sentido no discurso. No presente documento, apresentamos 
algumas reflexões referentes ao nível fundamental articulados ao nível de narração 
na crônica analisada.

O discurso em A Espada

Elegemos como nível fundamental na crônica de Veríssimo a dicotomia realver-
sus fantástico. O primeiro relaciona-se com a vida cotidiana e a cena de aniversário 
que seria possível a qualquer criança; este momento se interrompe com o evento 
da espada. Como leitores, deparamo-nos, então, com o elemento fantástico, repre-
sentado pela espada e seguimos mergulhados na imaginação até o final da crônica.

Sobre a narratividade da crônica, encontramos o nível narrativo que compre-
ende a transformação presente entre dois estados diferentes no texto. “[...] ocorre 
uma narrativa mínima, quando se tem um estado inicial, uma transformação e um 
estado final” (FIORIN, 1999, p.21).



156

XXVI Jornada do Gelne

Entendemos que o estado inicial da crônica A Espada é o momento da festa 
de aniversário da criança, bem como seu aparente desânimo e a posterior aborda-
gem do pai com o filho, perguntando sobre os presentes e levando-o para dormir. 
Já para o estado de transformação, atribuímos ao conflito, ou seja, à representação 
da espada e tudo o que ela provoca no curso da história. E, para o estado final, 
compreendemos que este seria o choque dos pais pela partida do filho, ainda 
criança e por um motivo inacreditável e surreal.

A respeito dos enunciados de estado, exemplificamos com a passagem “– Pai, 
eu sou Thunder Boy.” (VERÍSSIMO, 2001, p.20). Interpretamos que, a princípio, a 
criança era um menino qualquer e que, a partir desse diálogo interativo e inter-
textual, passa à condição de um super-herói. “Thunder Boy” constitui-se, pois, a 
marca linguística que exige do leitor um percurso intertextual, na condição de 
possível interatividade discursiva significativa.

Em contrapartida, nos enunciados de fazer, localizamos o trecho “– Esta es-
pada. Hoje ela veio. É um sinal. Devo assumir meu destino. A espada passa a um 
novo Thunder Boy a cada geração.” (VERÍSSIMO, 2001, p.20). O elemento linguís-
tico “espada” é responsável pela transformação do estado do sujeito discursivo de 
‘menino normal’, com uma linguagem infantil, a um ‘super-herói’, visível no frag-
mento “– Espere. Esta espada. Estava escrito. Eu a receberia quando fizesse sete 
anos.” (VERÍSSIMO, 2001,p.20) que, claramente, muda o linguajar e adquire um 
tom e vocabulário do mundo imaginário, passando o discurso à narrativa do fan-
tástico, do surreal. 

A própria reação do personagem pai, nesse momento interativo, alimenta 
a compreensão e o imaginário do leitor que se envolve nesta trama entre real e 
imaginário, ora se aproximando do discurso, ora se afastando e mergulhando nas 
suas vivências pessoais que corroboram para mesclar e confundir os significados. 
Fiorin (1999) coloca que, intrínseco aos enunciados de estado, há a narrativa de 
privação, quando “ocorre um estado inicial conjunto e um estado final disjunto.” 
(p. 21); ou seja, a passagem da condição de menino a de super-herói.

Na crônica de Veríssimo, a manipulação, responsável pela troca de cenário e 
avanço no contexto da narrativa, pode ser identificada quando o ‘pai’ do menino 
tenta colocá-lo para dormir, mesmo que este não se predispunha.
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Já na fase da competência, reconhecemos o surgimento da ‘espada’ como “o 
sujeito que vai realizar a transformação central da narrativa é dotado de um saber 
e/ou poder fazer.” (FIORIN, 1999, p.22): a espada é o sujeito discursivo que detém 
o poder de cortar o discurso real e conduzir o leitor ao imaginário, ao fantástico..

Na terceira fase, a performance, é a concretização da transformação central: o 
menino converte-se em super-herói, manifestando-se através de um diálogo que 
causa estranheza ao pai; a presença do surreal.

E, no final da narrativa, deparamo-nos com a fase da sanção, quando “ocorre 
a constatação de que a performance se realizou e, por conseguinte, o reconheci-
mento do sujeito que operou a transformação.” (FIORIN, 1999, p.23): o menino, 
agora acreditado como super-herói, segue seu destino; e o pai teráque revelar à 
sua esposa o acontecimento. Como leitores, passamos, então, a refletir sobre a 
relação familiar representada no discurso da crônica e nos deixamos até inebriar 
pela crítica, de ‘aparência velada’, submersa nos episódios.

Vários outros segmentos dessa crônica poderiam ter sido destacados; no en-
tanto, nosso objetivo aqui é demonstrar como é possível construir, gradativamen-
te, um percurso na construção de significado, envolvendo segmentos do texto, o 
gênero e o leitor num processo interativo discursivo.

Também Fiorin (2011, p.223) enfatiza que a aproximação de uma análise lin-
guística e literária nos permite reconhecer os ‘deslimites da referenciação e as 
possibilidades, com o processo de figurativização, de criação de realidades na lin-
guagem’. Acreditamos que, com essa crônica e outras, de Veríssimo, pelo estilo 
discursivo do autor que inebria o leitor num misto de real e fantasioso, poderá o 
professor desafiar seus alunos à construção de sentido(s) e o prazer da leitura.
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Considerações finais

Destacamos a importância dos estudos linguísticos aproximados à literatura, 
então do gênero crônica, quando se analisa o discurso em busca de sentido(s). Se-
gundo Fiorin (2011), estudos linguísticos e literários, mesmo se configurando em 
domínios de estudos específicos, devem manter diálogo permanente. No presente 
estudo, pôde-se compreender a crônica como um fato da linguagem; uma lingua-
gem enunciada pela configuração entre o imaginário infantil e as concepções de 
pensamento de um adulto, que, através da forma de enunciação no estilo do autor 
e do contexto que envolve a narrativa, envolvem o leitor e lhe permitem construir 
sentido(s). 
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A LITERATURA NA ESCOLA: UMA AbORDAGEM A PARTIR 
DO PENSAMENTO DE ANTÔNIO CÂNDIDO

ADELANNIA DANTAS (UERN)
MANOEL FREIRE (UERN)

Introdução

Antônio Cândido de Mello e Souza é sociólogo e professor universitário, possui 
um vasto número de obras publicadas que abordam várias reflexões sobre a socie-
dade brasileira, literatura, política, cultura e identidade, escritos sobre pensadores 
brasileiros (como Sylvio Romero e Euclides da Cunha), além de abordar temas vol-
tados para a educação. Seus textos críticos nortearam o caminho da crítica literária 
no Brasil, além de influenciar estudiosos e professores de literatura há anos, con-
tribuindo também nas várias áreas de estudo, desde a Sociologia até a Literatura 
Comparada.   

Tomando como eixo da leitura discursiva os estudos de Cândido voltados à 
educação, este artigo demonstrará como as proposições apresentadas pelo crítico 
em relação ao contato do indivíduo com a literatura contribuem para a formação 
social do sujeito. Propõe-se apresentar também, apontamentos sobre a literatura 
na proposta curricular da educação básica (ensino médio), considerando o grau de 
relevância dada à literatura. Salienta-se que a proposta curricular é utilizada nesta 
pesquisa como exemplo acerca da abordagem da literatura feita dentro da educa-
ção básica.

Desse prisma é que se deve analisar as reflexões de Cândido acerca da im-
portância da literatura na escola como agente humanizador, exercendo assim sua 
função social na vida do indivíduo. Seus ensaios, “A literatura e a formação do ho-
mem” (1999) e “O direito à literatura” (2004), são o ponto de partida para a presente 
discussão, no primeiro ele demonstra a função da literatura como agente formador 
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do homem e no segundo que a literatura deveria ser entendida como um direito 
básico do ser humano.

O trabalho aqui exposto justifica-se pela importância assumida no estudo da 
obra de Antônio Cândido, pois seus pressupostos assumiram um papel fundamen-
tal dentro dos estudos sociológicos e da crítica literária brasileira, além da amplia-
ção das formas de abordagem da literatura e sua relação com a sociedade.

A literatura e sua função na sociedade

Antônio Cândido possui a habilidade de abordar em seus textos assuntos es-
pecíficos e consegue no decorrer da apresentação expandir o assunto, abrangendo 
as diversas áreas do conhecimento sem necessariamente enfoca-las. A construção 
do elo Literatura – Educação é feita pelo crítico com esmero, percebe-se que possui 
um vasto conhecimento para a concretização dessa junção, apresentando uma sen-
sibilidade necessária no momento de construção de suas reflexões.

“A literatura e a formação do homem” é um ensaio apresentado na conferência 
da XXIV Reunião Anual da SBPC (São Paulo) no ano de 1972 e depois publicado em 
revista. No ensaio, Cândido analisa a função humanizadora da literatura e o papel 
das obras literárias na sociedade. 

Inicialmente, Cândido (1999) propõe que o termo “função” vive uma crise pe-
rante a “estrutura” nos estudos modernos literários, pois o enfoque está na estru-
tura devido possuir um teor mais científico. O autor afirma que a estrutura:

[...] pode ser comparativamente mais estático[...], que evocaria certas 
noções em cadeia, de cunho mais dinâmico, como: atuação, processo, 
sucessão, história. Evocaria a ideia de pertinência e de adequação à fina-
lidade; e daí bastaria um passo para chegar à ideia de valor, posta entre 
parênteses pelas tendências estruturalistas (CÂNDIDO, 1999, p. 81).

  Dessa forma, o enfoque estrutural gerado com a corrente estruturalista, se 
inclina em observar os recursos que compõem a obra literária com uma visão mais 
generalizada e centrada em um contexto de modelos. Já a função, como afirma 
Cândido, está voltada ao ser, sendo o escritor e o leitor, já que ao abordar a função 
em relação à literatura, têm-se a: “ (1) [...] função da literatura como um todo; (2) [...] 
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função de uma determinada obra; (3) [...] função do autor, — tudo referido aos re-
ceptores” (CÂNDIDO 1999, p. 81).  

Assim, o estudo da função enfocaria nos aspectos internos da obra e na visão 
do autor, buscando também a contextualização que serviu de base para a sua pro-
dução. Cândido (1999) mostra que o estudo da função da obra transpõe a limitação 
estrutural, pois encontra-se também o leitor, e é preciso observar as intenções da 
obra para com seu público.

A literatura no ensaio é afirmada como força humanizadora, diferenciando-se 
da sistematização proposta pelo estruturalismo, “como algo que exprime o homem 
e depois atua na própria formação do homem” (CÂNDIDO, 1999, p. 82). 

As funções que a literatura pode assumir em relação à formação do homem 
concentram-se em três: psicológica, formadora e social.  Ao analisar como se rela-
cionam a função psicológica, com a fantasia e a imaginação, o autor afirma que é 
uma caracterização própria do ser humano precisar deles, já que é algo elementar. 
Cândido (1999) aborda que é a primeira coisa ao se pensar na literatura como hu-
manizadora: 

A produção e fruição desta [função psicológica] se baseiam numa espé-
cie de necessidade universal de ficção e de fantasia, que de certo é co-
extensiva ao homem, pois aparece invariavelmente em sua vida, como 
indivíduo e como grupo, ao lado da satisfação das necessidades mais 
elementares. E isto ocorre no primitivo e no civilizado, na criança e no 
adulto, no instruído e no analfabeto. A literatura propriamente dita é 
uma das modalidades que funcionam como resposta a essa necessida-
de universal, cujas formas mais humildes e espontâneas de satisfação 
talvez sejam coisas como a anedota, a adivinha, o trocadilho, o rifão. Em 
nível complexo surgem as narrativas populares, os cantos folclóricos, as 
lendas, os mitos (CÂNDIDO, 1999, p. 83).

Tais narrativas foram adquirindo, segundo Cândido (1999), complexidade e 
meios mais rápidos de disseminação que tentam sobrepujar essas necessidades 
elementares do ser humano. Verifica-se então, que há sempre uma necessidade da 
ficção na vida do indivíduo, em que a fantasia está sempre vinculada à realidade, 
constatando a função psicológica da literatura (CÂNDIDO, 1999).
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A função formadora é posta em discussão por Cândido (1999) através do se-
guinte questionamento: “a literatura tem a função formativa do tipo educacional? ”. 
O autor afirma que a função educativa da literatura é mais complexa do que a visão 
pedagógica: 

A própria ação que exerce nas camadas profundas afasta a noção con-
vencional de uma atividade delimitada e dirigida segundo os requisitos 
das normas vigentes. A literatura pode formar; mas não segundo a pe-
dagogia oficial, que costuma vê-la ideologicamente como um veículo da 
tríade famosa, — o Verdadeiro, o Bom, o Belo, definidos conforme os 
interesses dos grupos dominantes, para reforço da sua concepção de 
vida. Longe de ser um apêndice da instrução moral e cívica (esta apo-
teose matreira do óbvio, novamente em grande voga), ela age com o 
impacto indiscriminado da própria vida e educa como ela, — com altos e 
baixos, luzes e sombras (CÂNDIDO, 1999, p. 84).

O crítico afirma que a literatura tem caráter educativo assim como a escola e a 
família, porém, parte da própria vida, com “os altos e baixos”, fugindo da imposição 
de normas. Uma abordagem de determinada obra influi em novos olhares sobre 
tal aspecto da realidade, atingindo os interesses de diferentes personalidades e 
classes sociais.

A literatura põe os educadores em ambivalência, pois por um lado há um fas-
cínio pela sua “força humanizadora” e por outro, há receio das inúmeras infor-
mações que ela proporciona e da falta de controle por parte deles. Sendo assim, 
assumiram o propósito tradicionalista de “expulsá-la como fonte de perversão e 
subversão, ou tentar acomodá-la na bitola ideológica dos catecismos” (CÂNDIDO, 
1999, p. 84).

Diante de tais concepções acerca da função formadora da literatura, Cândido 
(1999) conclui que mesmo com essas objeções, a literatura “não corrompe” nem 
“edifica”, ela humaniza o homem de forma plena.

A terceira função abordada é a social, em que o autor afirma ser a mais pro-
blemática por se tratar da abordagem de uma representação da realidade social. 
Como exemplo, Cândido (1999) cita as obras do regionalismo brasileiro, como re-



163

XXVI Jornada do Gelne

alidade documentária, por ter representatividade quanto a busca da identidade 
nacional e distanciamento da influência europeia. 

O regionalismo brasileiro foi “ao mesmo tempo documentário e idealizador, 
forneceu elementos para a auto identificação do homem brasileiro e também para 
uma série de projeções ideais” (CÂNDIDO, 1999, p. 86). Porém, a imagem constituída 
representa uma dualidade na função social, pois é ao mesmo tempo humanizadora 
e alienadora. Cândido (1999) exemplifica com as características das obras de dois 
autores: Coelho Neto e Simões Lopes Neto. O primeiro tratou de uma dualidade 
estilística, em que a norma culta predomina no discurso indireto e a coloquial com 
os aspectos fônicos da linguagem típica da sua região no discurso direto, transfor-
mando o personagem da narrativa em um ser exótico.

 O segundo constrói na sua narrativa uma identificação com a cultura rústica, 
em que “[...] atenua ao máximo o hiato entre criador e criatura, dissolvendo de cer-
to modo o homem culto no homem rústico. Este deixa de ser um ente separado 
e estranho, que o homem culto contempla, para tornar-se um homem realmente 
humano, cujo contato humaniza o leitor” (CÂNDIDO, 1999, p. 88).

A função social é cumprida pela ficção regionalista brasileira, apresenta uma 
fonte de conhecimento e permite a identificação de uma forma específica de ex-
pressão. Cândido conclui o ensaio situando o leitor em relação à obra literária: 

O leitor, nivelado ao personagem pela comunidade do meio expressivo, 
se sente participante de uma humanidade que é a sua, e deste modo, 
pronto para incorporar à sua experiência humana mais profunda que o 
escritor lhe oferece como visão da realidade (CÂNDIDO, 1999, p. 89-90).

O ensaio “Direito à literatura” propõe uma reflexão sobre os direitos humanos 
e a literatura como sendo parte disso. Cândido (2004) inicia o texto afirmando que 
a sociedade atual evoluiu muito em comparação às civilizações antigas, e que tal 
amadurecimento deveria resolver as questões sociais. Porém, o autor critica que 
quanto mais evoluímos, mais a desigualdade social cresce, ferindo assim os direitos 
humanos.

Ao citar os direitos humanos, é levantado o questionamento de ser um proble-
ma, pois não há o respeito desses direitos, tanto de um ponto de vista individual 
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como social. O individual começa quando não se reconhece “[...] que aquilo que 
consideramos indispensável para nós é também indispensável para o próximo. [...] 
é necessário um grande esforço de educação e autoeducação a fim de reconhecer-
mos sinceramente este postulado” (CÂNDIDO, 2004, p. 174). Já o social, “[...]é preciso 
haver leis específicas garantindo este modo de ver” (CÂNDIDO, 2004, p. 175).

No detalhamento dos direitos humanos que são primordiais ao ser humano, 
a literatura e a arte ganham lugar na percepção do crítico: “são incompressíveis 
certamente a alimentação, a moradia, o vestuário, a instrução, a saúde, a liberdade 
individual, o amparo da justiça pública, a resistência à opressão etc.; e também o 
Direito à crença, à opinião, ao lazer e, por que não, à arte e à literatura” (CÂNDIDO, 
2004, p. 176).

Voltando o enfoque para a literatura, Cândido a denomina como tudo aquilo 
que é poético, dramático, cultural e ficcional nos diferentes níveis da sociedade. Afir-
ma também que a literatura é necessária pela sua função humanizadora, o que nos 
reporta para o ensaio abordado anteriormente, em que a literatura funciona como 
fator psicológico, formador e social na vida do homem. O autor define a humaniza-
ção como:

[...] o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos 
essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa dis-
posição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade 
de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da 
complexidade do mundo e dos seres, o  cultivo do humor (CÂNDIDO, 
2004, p. 182).

A humanização é indispensável para o ser humano, por isso tem grande im-
portância se comparada às instituições família e escola. No âmbito escolar, como foi 
discutido anteriormente, há impasses no uso das obras literárias pelos educadores, 
já que pode influenciar de forma positiva ou negativa, como afirma Cândido (2004):

[...] em nossas sociedades a literatura tem sido um instrumento podero-
so de instrução e educação, entrando nos currículos, sendo proposta a 
cada um como equipamento intelectual e afetivo. Os valores que a so-
ciedade preconiza, ou os que considera prejudiciais, estão presentes nas 
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diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. A lite-
ratura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecen-
do a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. Por isso é 
indispensável tanto a literatura sancionada quanto a literatura proscrita; 
a que os poderes sugerem e a que nasce dos movimentos de negação 
do estado de coisas predominante (CÂNDIDO, 2004, p. 177).

A literatura é defendida por Antônio Cândido como uma necessidade univer-
sal, e por ter sido durante anos uma forma de denúncia da opressão social, torna-se 
um direito humano. Não deve pertencer somente a minoria o direito à literatura, 
mas abranger diferentes níveis culturais e sociais. 

A literatura na escola: apontamentos em um exemplo de 
proposta de curricular

Antônio Cândido em seus estudos assinala novas perspectivas sobre o pensar 
literatura, focando no âmbito escolar, por mais que discretamente, o crítico tem 
muitas contribuições no ensino de literatura para a educação básica.

Ao refletirmos sobre o trabalho realizado com a literatura nas escolas, de uma 
forma geral, é preciso repensar sua utilização e buscar adequações para uma apren-
dizagem efetiva do indivíduo. Desde o planejamento com os objetivos, metodologia 
e material (obras literárias) até a prática em sala, o professor com os alunos.

A escola como um ambiente em que todos os educandos devem ter contato 
com a literatura, acaba por deixar desnorteada essa comunicação. Sabe-se que inú-
meros fatores contribuem para isso, desde a falta de infraestrutura dos espaços, 
precariedade do material escolar, falta de professores e/ou professores sem forma-
ção adequada, até a influência da estrutura familiar do aluno. Mas o caso a ser dis-
cutido aqui é o uso inadequado da literatura em sala de aula, partindo do trabalho 
com os aspectos estruturais e o descarte da função humanizadora.

Na maioria de seus estudos Antônio Cândido parte da obra literária para a 
questão a ser discutida, ou durante o decorrer do texto apresenta várias obras. As 
questões levantadas por ele levam o leitor a refletir junto, além de ampliar outras 
possíveis reflexões. São as estratégias do próprio Cândido que poderiam ser utili-
zadas em sala de aula com o texto literário. Em sua obra Na sala de aula: caderno 
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de análise literária (1989), são apresentadas dicas para trabalhar adequadamente o 
texto literário em sala (no prefácio), onde ele comenta que todo o estudo deve partir 
da narrativa: 

[...] sugerir ao professor e ao estudante maneiras possíveis de traba-
lhar o texto, partindo da noção de que cada um requer tratamento 
adequado à sua natureza, embora com base em pressupostos teóricos 
comuns. Um destes pressupostos é que os significados são comple-
xos e oscilantes. Outro, que o texto é uma espécie de fórmula, onde 
o autor combina consciente e inconscientemente elementos de vários 
tipos. Por isso, na medida em que se estruturam, isto é, são reelabora-
dos numa síntese própria, estes elementos só podem ser considerados 
externos ou internos por facilidade de expressão. Consequentemen-
te, o analista deve utilizar sem preconceitos os dados de que dispõe 
e forem úteis, a fim de verificar como (para usar palavras antigas) a 
matéria se torna forma e o significado nasce dos rumos que esta lhe 
imprimir (CÂNDIDO, 1989, p. 5).

O autor afirma que o trabalho com o texto literário fica mais claro, devido as 
expressões usadas pelos alunos e o debate em si. Aborda também que quando a 
análise de um texto é realizada em conjunto com a leitura do mesmo, há uma faci-
lidade maior de compreensão, pois “a multiplicação das leituras suscita intuições, 
que são o combustível neste ofício” (CÂNDIDO, 1989, p. 6).

Além da obra literária em si, outra ferramenta utilizada é o livro didático. Mar-
celo Frizon Gaudagnin (2007) afirma que os estudos de Cândido aparecem nos li-
vros didáticos, às vezes, a própria citação, mas sem uma efetiva estrutura do tema, 
prejudicando a compreensão do educando. O pesquisador aborda por exemplo, o 
estudo mal realizado do regionalismo, em que “o estudo escolar analisa o caso de 
várias maneiras, de acordo com o livro didático utilizado, ou com a metodologia da 
escola, ou ainda de acordo com o que é solicitado pelos vestibulares” (GUADAGNIN, 
2007, p. 13). Como exemplo, ele apresenta que Guimarães Rosa não é bem compre-
endido em relação aos seus antecessores porque não há um estudo dos estudos 
regionais românticos e da década de 1930, dificultando diferenciar as características 
das obras.  
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Gaudagnin (2007) afirma que “os textos e as ideias de Cândido são mal aprovei-
tadas” (p. 13). Outra falha que ocorre é o estudo apenas dos aspectos externos da 
obra, deixando de abordar os internos, considerando assim, o aluno não terá conta-
to efetivo com a narrativa literária, tornando-a desinteressante. Consequentemen-
te, o uso inadequado da literatura em sala de aula, afasta os alunos da leitura pra-
zerosa, distorcendo a função formadora e social da literatura na vida do indivíduo.

O estudo dos aspectos externos deve estar aliado aos internos, para que a lei-
tura do texto literário ganhe significado. Todorov (2009) afirma que: 

Sem qualquer surpresa, os alunos do ensino médio aprendem o dogma 
segundo o qual a literatura não tem relação com o restante do mundo, 
estudando apenas as relações dos elementos da obra entre si. O que, 
não se duvida, contribui para o desinteresse crescente que esses alunos 
demonstram [...]. Por que estudar literatura se ela não é senão a ilustra-
ção dos meios necessários à sua análise? (TODOROV, 2009, p. 39).

Observa-se que o desinteresse pela literatura na sala de aula não é culpa só da 
atualidade e toda a tecnologia já existente, de décadas atrás o estudo da estrutura 
já começara a despertar esse sentimento.

Partindo para a exposição da proposta curricular, é preciso salientar que so-
mente os objetivos e a proposta apresentada ao professor serão considerados. No 
ano de 2008, a Secretaria de Educação do Ceará (SEDUC) elaborou um instrumento 
norteador para o professor do ensino médio que são as matrizes curriculares. Com 
o intuito de repensar o ensino, foram elaboradas orientações didáticas, que especi-
ficam conteúdos para melhorar a organização da proposta curricular das séries do 
ensino médio.

Nas orientações didáticas, na seção “produzindo exercícios e avaliando” é o 
único momento em que os textos literários são citados, atividades que baseiam-
se em textos literários, mas com outras finalidades, por exemplo: leitura de poesia 
para inspiração de coreografia e produção de cordéis. A única proposta didática que 
atende a intenção da literatura humanizadora é a “compreensão do texto através 
do contexto”, em que a leitura e compreensão do poema a ser estudado deve envol-
ver imaginação e aspectos da realidade da vida do aluno, contextualizando a ficção 
na realidade.
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Em relação às propostas curriculares, as competências que esperam ser atin-
gidas pelos alunos focam no ensino de língua, somente uma competência atribui 
valor à literatura: “estabelecer relações entre a leitura e a interpretação de produ-
ções literárias e a compreensão dos problemas e das transformações sociais nos 
diferentes momentos históricos (SEDUC, 2009, p. 7). Observa-se que por mais que 
superficialmente, existe uma ligação entre o estudo da obra pelos aspectos internos 
e externos.

Quanto ao “detalhamento do conteúdo” nas três séries do ensino médio, o tó-
pico “estudos literários” só aparece uma vez por bimestre. O detalhamento segue 
com o estudo da linguagem literária no primeiro ano e as escolas literárias divididas 
para o segundo e terceiro ano. A exemplo, um detalhamento de conteúdo do tercei-
ro ano:

- Identificação do contexto-histórico-político-cultural nos gêneros literá-
rios, percebendo semelhanças ou diferenças decorrentes do momento 
histórico de produção (conto, obra teatral, poesia, novela, etc.);
- Estabelecimento de relações temáticas entre gêneros literários de dife-
rentes épocas, percebendo concepções de mundo e de sujeitos decor-
rentes de sua historicidade;
- Percepção do leitor como coautor de gênero literário;
- Reconhecimento no texto de marcas decorrentes de épocas em que foi 
produzido, como a comparação entre a poesia do século XIX com a do 
século XX; [...] (SEDUC, 2009, p. 29).

Em todos os bimestres a descrição dos conteúdos é a mesma. Podemos perce-
ber que a proposta tenta abordar o estudo da literatura dentro da contextualização 
histórica, como também da caracterização da obra, buscando comparar com outros 
períodos de produção literária e a relação do autor com o leitor. Dessa forma, alguns 
pontos que Antônio Cândido cita nos ensaios estariam a ser trabalhados, todavia, 
para que isso aconteça é necessário que haja preparação do professor para plane-
jar e mediar esse contato aluno-texto; certo nível de conhecimento do aluno para 
que construa a imagem discursiva do texto literário; além de material e ambiente 
adequado para a realização da atividade. São esses os requisitos mínimos para que 
a literatura cumpra seu papel formador de personalidade pelo âmbito escolar.
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Conclusão

Os apontamentos apresentados por Antônio Cândido nos dois ensaios são 
pertinentes ao caráter humanizador da literatura, contrapondo os limites da es-
trutura da obra literária, o crítico constata que o homem pode ser humanizado e 
adquirir conhecimento através da leitura literária, sendo sua importância um direito 
a ser garantido. 

Assim, novos horizontes podem ser traçados acerca da literatura na percep-
ção de Cândido, o poder que ela possui em transformar o homem, tanto individual 
como socialmente. Os registros do crítico são ferramentas para o melhor desenvol-
vimento do estudo da literatura em sala de aula, para o trabalho com os aspectos 
internos da obra literária, além de guiar o ser humano na busca pela identidade e 
na construção do seu pensamento crítico.   

Com a apresentação da proposta curricular (SEDUC) escolhida para exemplo, 
conclui-se que há por meio do sistema educacional uma tentativa de aproximação 
do indivíduo em formação com a literatura, porém, a complexa aplicação “da teoria 
à prática” acaba que perdendo essa conexão por diversos fatores negativos. 

Portanto, a proposta de Antônio Cândido é pertinente ao estudo da literatura 
na educação básica tanto quanto no ensino superior, constatando que ela é uma 
necessidade universal do homem, e que auxilia na visão que se tem do mundo e na 
organização dos sentimentos, por isso a literatura humaniza. 
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Algumas considerações iniciais 

A literatura não é um objeto que se mantém com o mesmo sentido ao longo do 
tempo, mas como uma arte estética que se modifica no tempo e no espaço, pois ela 
muda conforme ocorrem as transformações em uma determinada sociedade, visto 
que o texto literário, muitas vezes, conforme as circunstâncias de sua produção, é 
revelador da cultura e da história de uma sociedade. Embora não seja o objetivo 
central da literatura dar conta dos fatos históricos, mas de sugerir possíveis leituras 
e interpretar esses fatos, por isso mesmo seu conceito é ambíguo, problemático e 
relativo quando se condiciona ao tempo, à sociedade e à cultura de cada indivíduo. 

Como forma de expressão artística, a literatura é tão vasta e multifacetada 
quanto a natureza humana, sua complexidade se compara às relações existenciais 
da condição do homem, seus mistérios, enigmas e referências. Nesse sentido, a lite-
ratura é uma necessidade para o homem, pois estimula a criatividade e possibilita 
uma nova visão de mundo e ajuda a lidar com os medos, anseios, sonhos e frustra-
ções, além de enriquecer a existência humana em diversos aspectos.  

Partindo desses pressupostos, este trabalho visa discutir as funções da litera-
tura para o desenvolvimento humano em seus aspectos intelectuais, morais e psi-
cológicos, atentando para a sua função formadora, considerando o seu caráter de 
generalidade do pensamento humano, e sobretudo a generalidade de sua expressi-
vidade artística, e isso tem a ver com o prazer que o texto literário provoca no leitor 
e, consequentemente, com a sua função transformadora. 
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O direito à literatura é, antes de tudo, um direito à vida, ao desenvolvimento 
da intelectualidade e ao equilíbrio moral e psicológico do sujeito. Além disso, a lite-
ratura promove uma integração maior com o homem e com o mundo que o cerca, 
e em função disso ela deve ser enquadrada dentro da categoria de cultura, lazer e 
prazer. Para Antonio Candido, “se ninguém pode passar vinte e quatro horas sem 
mergulhar no universo da ficção e da poesia, a literatura [...] parece corresponder a 
uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um 
direito” (CANDIDO, 1989, p. 112). A questão básica colocada pelo crítico literário é 
saber se a literatura é uma necessidade para os indivíduos, e como esse indivíduo 
tem acesso a esse bem. 

Nesse sentido, é necessário, como defende Candido, um esforço para que o 
homem reconheça que, se tem direito à fruição da arte como parte responsável 
pela consolidação de seu universo de conhecimento, também os menos privilegia-
dos pela sociedade têm o mesmo direito, porém, infelizmente, esta não é a realida-
de da maioria do povo brasileiro. É preciso, contudo, compreender que a literatura, 
o conhecimento, o lazer e a vida constituem direitos de todos, ao lado de outros 
bens considerados essenciais, como a moradia, a alimentação, entre outros.

As questões que envolvem concepções e funções da literatura têm gerado 
inúmeras discussões. Apontada como uma arte estética de difícil definição, a sua 
função, muitas vezes, é questionada. Teria a literatura uma função especifica? Se é 
certo que a literatura mantém uma relação com a realidade sociocultural de cada 
época, não provoca no leitor uma reflexão sobre a vida? Partindo dessas perguntas/
premissas, em que sentido é direito de todos e de que forma contribui na forma-
ção do homem, sem que a mesma perca suas caraterísticas estéticas, de criação e 
inventividade? 

Em busca de um conceito

O texto é uma construção de sentido, criado por vozes que expressam valores, 
opiniões e crenças. Essa construção sígnica é resultado da interação verbal de um 
discurso com outros discursos socialmente organizados, inseridos em um contexto 
cultural, dentro de um determinado período histórico. Os estudos realizados sobre 
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o texto literário, conforme as linhas de orientação do método estruturalista, provo-
caram calorosas discussões acerca da literatura e dos métodos analíticos.  De acor-
do com Borba (1984), os princípios reguladores do discurso literário, principalmen-
te quando da abordagem das múltiplas categorias de análises, tiveram por base o 
legado do pensamento estrutural de Saussure, precursor da linguística dedutiva, 
constituída a partir de uma ciência capaz de descrever o princípio geral de classifi-
cação diante do paradigma da língua. Com isso, Borba lembra que o estruturalismo 
literário buscou se firmar com seus princípios e métodos analíticos, não mais face 
à diversidade das línguas, mas das múltiplas formas de manifestações literárias. A 
proposta estruturalista passou a requerer um procedimento também dedutivo, de 
modo a tornar possível a formulação de um modelo de descrição que permitisse 
separar, identificar e nomear os núcleos organizadores das narrativas de caráter 
estético.

Para Afrânio Coutinho, “a verdade estética, desde Aristóteles que se sabe, é 
diversa da verdade histórica. O artista literário cria ou recria um mundo de verda-
de que não são mensuráveis pelos mesmo padrões das verdades factuais” (COU-
TINHO, 1978, p. 9). Para discernir as características estéticas de uma obra literária, 
os primeiros estudos literários fundamentaram modelos de análise que pudessem 
explicar o processo pelo qual os discursos ficcionais se organizam. Com base nessas 
proposições, a questão é saber de que forma a literatura exerce sua função huma-
nizadora. A referida arte se assenta sempre em função de três categorias básicas: 
equilíbrio, desequilíbrio e novo equilíbrio dentro de um sistema e das condições so-
cioculturais.  Refletindo o conceito de literatura, Candido (1989) a define como sen-
do “todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de 
uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, len-
da, chiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes 
civilizações” (CANDIDO, 1989, p. 112). Para o crítico, a literatura é uma manifestação 
universal num sentido mais amplo, mas ao mesmo histórica, pois fala do homem e 
para o homem num contexto específico.

Enquanto produto do trabalho humano, a literatura se distingue de outras ati-
vidades pelo seu valor estético (assim como outras as artes em geral), por aspectos 
específicos que só ela tem, caso contrário ela não resistiria ao tempo e às mudanças 
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de civilização e cultura. Como arte, ela precisa ser reconhecida pelo seu valor esté-
tico, pelos seus elementos e formas que a compõe. Sobre o conceito de literatura, 
Afrânio Coutinho (1998, p. 8), define da seguinte forma:

A LITERATURA é um fenômeno estético. É uma arte, a arte da palavra. 
Não visa a informar, ensinar, doutrinar, pregar, documentar. Acidental-
mente, secundariamente, ela faz isso, pode conter história, filosofia, ci-
ência, religião. O literário ou o estático inclui precisamente o social, o 
histórico, o religioso etc., transformando esse material em estético. Às 
vezes ela pode servir de veiculação de outros valores. Mas o seu valor 
e significado residem não neles, mas em outra parte, no seu aspecto 
estético-literário, que lhe é comunicado pelos elementos específicos, 
componentes de sua estrutura, e pela finalidade precisa de despertar 
no leitor o tipo especial de prazer, que é o sentimento estático. 

Para Afrânio Coutinho, a literatura como toda arte, é uma transfiguração da 
realidade recriada pelo espírito do artista que retransmite, por meio da língua, para 
as formas dos gêneros e com os quais ela toma corpo, uma nova realidade ficcional. 
Vale lembrar que o conceito de literatura mudou em diferentes momentos da his-
tória, por isso qualquer tentativa de um formular conceito fechado do termo pode 
esbarrar em opiniões conflituosas, pois essa concepção de arte estética depende 
do tempo, da sociedade e da cultura na qual o sujeito-receptor está inserido. 

Para o crítico José Veríssimo, “são muitas as concepções do termo literatura: 
conjunto da produção intelectual humana escrita; conjunto de obras literárias; con-
junto de obras sobre um dado assunto, boas letras, além de outras” (VERÍSSIMO, 
2001, p.23). Vista deste modo, pode-se inferir que o caráter essencial desta manifes-
tação estética corresponde à generalidade e à expressão do pensamento, e por ser 
um campo vasto e multifacetado como a natureza humana ela deve ser, de acordo 
com o pensamento de Candido (1998), um direito de todos.

Como uma necessidade vital ao homem, a literatura apresenta-se como um 
objeto essencial à vida do indivíduo, ela estimula a criatividade, favorece a expansão 
de novas ideias e provoca inúmeras reflexões sobre a vida, medos, sonhos e frustra-
ções. Nesse sentido, Candido (1998) acredita na força da literatura para o processo 
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de humanização, pois nela reside o papel formador da personalidade. Sob esse pon-
to de vista é possível pensar a função social da literatura. De acordo com Zilberman 
(2004), em Estética da recepção e história da literatura, Robert Jauss, o expoente da 
estética da recepção do final da década de 1960, compreende a função social dessa 
arte estética a partir de sua relação com o leitor. O crítico literário alemão parte do 
princípio de que a arte não é uma mera reprodução ou reflexo dos eventos sociais, 
ela desempenha um papel ativo porque faz história e participa do processo de ‘pré-
formação’ e motivação do comportamento social. Assim, é importante compreen-
der que a literatura é uma expressão da sociedade, pela qual o leitor, ao ler o texto, 
pode interpretar o que está fora do texto, o social. 

Nessa relação leitor/texto, Zilberman (2004)) lembra que “a leitura assume hoje 
um significado tanto literal, sendo, nesse caso, um problema da escola, quanto me-
tafórico, envolvendo a sociedade (ou, ao menos, seus setores mais esclarecidos) 
que busca encontrar sua identidade pesquisando as manifestações culturais” (ZIL-
BERMAN, p.6). Sobre essa questão é importante ressaltar o lugar da literatura na 
educação escolar e a sua relevância para homem, pois sua capacidade de esclarecer 
o indivíduo sobre sua condição na sociedade reside exatamente no seu poder de re-
fletir sobre a vida e possibilitar mudança de comportamento nos homens. Para isto 
é necessário que a literatura seja lida, pois, segundo Colomer (2007), a qualidade e 
os valores das obras só têm sentido a partir da opinião do leitor. 

 
Direito e formação do homem 
 

A literatura vista com forma de transfiguração da vida exerce um papel impor-
tante na formação do homem, pois o livra das amarras da opressão de um sistema 
de poder e controle, ou pelo menos o ajuda a compreender melhor os mecanis-
mos da opressão. Contudo, vale lembrar que essa liberdade só é possível quando 
o leitor é capaz de perceber as múltiplas possibilidades da literatura, fazendo do 
texto literário um percurso onde ele possa escolher o melhor caminho e encontrar 
respostas às suas inquietações e expor suas ideias, sem forçar uma interpretação 
que o texto não autoriza. Para tratar da relação literatura e formação do homem, 
Candido (1972) se dispôs a proferir uma palestra na qual discute a função humani-
zadora e a capacidade que a literatura tem de legitimar a humanidade do homem. 
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O crítico afirma que (1972, p. 802-803) afirma que a literatura é uma necessidade 
universal, logo é:

Um certo tipo de função psicológica é talvez a primeira coisa que nos 
ocorre quando pensamos no papel da literatura. A produção e fruição 
desta se baseiam numa espécie de necessidade universal de ficção e de 
fantasia, que de certo é coextensiva ao homem, pois aparece invariavel-
mente em sua vida, como indivíduo e como grupo, ao lado da satisfação 
das necessidades mais elementares. E isto ocorre no primitivo e no civi-
lizado, na criança e no adulto, no instruído e no analfabeto. A literatura 
propriamente dita é uma das modalidades que funcionam como respos-
ta a essa necessidade universal, cujas formas mais humildes e espon-
tâneas de satisfação talvez sejam coisas como a anedota, a adivinha, o 
trocadilho, o rifão.  (CANDIDO, 1972, p. 802-803). 

Como uma necessidade universal ele deve ser um direito de todos, como ex-
pressão artística ela é uma construção de imagens vinculada às experiências do 
leitor, e sua capacidade de atribuir-lhe sentido e é no ato da recepção que o leitor 
constrói o sentido do texto. Para Candido, independentemente da via de acesso e 
das formas, a necessidade da ficção se revela a cada instante na vida do homem, 
pois, segundo o crítico, “ninguém pode passar um dia sem consumi-la, ainda que 
sob a forma de palpite na loteria, devaneio, construção ideia ou anedota” (CANDI-
DO, 1972, p. 803). Nesse sentido, a literatura deve ser considerada dentro da cate-
goria dos bens culturais. 

A literatura tem, potencialmente, a capacidade de tornar o homem melhor por-
que permite uma maior reflexão sob vários aspectos: políticos, culturais e sociais, 
elementos fundamentais à ação humanizadora, definido por Candido como “o pro-
cesso que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o 
exercício da reflexão, aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o 
afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida” (CAN-
DIDO, 1995, p.249). Por conseguinte, o homem abstrai do texto literário o mundo 
fora do texto. 

No que tange à literatura e ao ensino, ela é vista como direito e necessidade do 
homem, por isso tem um significado político-pedagógico, pois favorece a formação 
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acadêmica e humanista do sujeito, seja qual for a área do conhecimento. Sobre essa 
questão, Candido, salienta:

Ao mesmo tempo, a evocação dessa impregnação profunda mostra 
como as criações ficcionais e poéticas podem atuar de modo subcons-
ciente e inconsciente, operando uma espécie de inculcamento que não 
percebemos. Quero dizer que as camadas profundas da nossa persona-
lidade podem sofrer um bombardeio poderoso das obras que lemos e 
que atuam de maneira que não podemos avaliar. Talvez os contos popu-
lares, as historietas ilustradas, os romances policiais ou capa-e-espada, 
as fitas de cinema, atuem tanto quanto a escola e a família na formação 
de uma criança e de um adolescente. Isso leva a perguntar: a literatura 
tem uma função formativa de tipo educacional? (CANDIDO, 1972, p. 304)

Simultaneamente, o referido autor lembra que a educação dos países civiliza-
dos tem como base as letras, ou seja, nos estudos da língua e da literatura. Para o 
crítico literário, é daí que surge a ligação entre formação do homem, humanismo, le-
tras humanas e o estudo da língua e da literatura, por isso ele questiona se, do ponto 
de vista educacional, as letras são humanizadoras. De certo, essa humanização de-
pende do que o leitor busca, deseja, daquilo que ele considera valioso e importante 
para a sua formação enquanto cidadão partícipe de uma sociedade organizada. Por 
isso, Candido considera que a função educativa da literatura é complexa.

Ainda que haja um reconhecimento de uma função educativa da arte estéti-
ca, como elemento canalizador das inquietações humanas, ela pode auxiliar o ho-
mem na compreensão de sua própria existência, ajudando-o decifrar os mistérios 
da vida. Contudo, Candido assevera que “a literatura pode formar, mas não segundo 
a pedagogia oficial, que costuma vê-la ideologicamente como um veículo da tríade 
famosa, - o Verdadeiro, o Bom, o Belo, definidos conforme os interesses dos grupos 
dominantes, para reforço da sua concepção devida” (CANDIDO, 1972, p. 304). 

O ato da recepção do texto literário demanda uma percepção além daquilo que 
está fora do texto, considerando a obra literária em seus aspectos formais e estru-
turais, pois, segundo Costa Lima (2002), o efeito de sentido reside, muitas vezes, na 
estrutura do texto que será atualizado de acordo com o “horizonte de expectativa” 
de seu receptor. Partindo dessa compreensão, o crítico ressalta que nada assegura 
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que o efeito produzido seja correto, nem tampouco de indagar se a interpretação 
é ou não necessária, e assevera que nessa relação do leitor com o texto sempre se 
interpreta. Porém, cabe pensar qual o sentido dessa interpretação. 

A interpretação transpõe os limites desses questionamentos porque é o leitor 
que acentua e integra o mundo do texto e das personagens, e a partir dessa inte-
gração a obra literária começa a ganhar relevo, pois o leitor desnuda o universo 
ficcional e passa a trabalhar com as hipóteses de perguntas e respostas. Para isto, 
ele desvenda as ambiguidades e os vazios, isto é, “o não dito”, expressão tomada de 
Humberto Eco (apud, LIMA, 2002). Refletindo sobre os vazios do texto, Costa Lima 
afirma:

Estes podem ser definidos como relações não-formuladas entre as diver-
sas camadas do texto e suas várias possibilidades de conexão. Exemplo 
simples: em Dom Casmurro, Bentinho, na melancolia da velhice, acusa 
Capitu de havê-lo traído; Bentinho, contudo, é a única voz que se ouve, 
aquela cuja narração não é constatada por nenhum outro personagem, 
além de ser um experimentado advogado. Além do mais, Bentinho não 
esconde que, desde criança, se caracteriza por ser uma maria-vai-com
-as-outras. Cada um destes segmentos entra em choque com os demais 
e cria um lugar vazio. (LIMA, 2002, p. 26)

Dito isso, o autor chama atenção para a função do leitor de suplementar os 
vazios criados pelo texto a fim de fazer fluir o enredo, e é em razão disso que os 
vazios exigem do leitor uma participação ativa que vai além das capacidades de 
decodificação, isso significa galgar os caminhos propostos pelo texto e compactuar 
com o desconhecido. Talvez isso explique a relação entre direitos humanos e litera-
tura, bem como a sua função formadora dentro de uma dimensão que ganha fôlego 
a partir das conexões que o leitor faz com o mundo da ficção e o seu mundo real, 
aquilo que está fora do texto. Nesse sentido, acredita-se que muito que está posto 
na obra literária, de certa forma, faz parte do cotidiano do leitor, ganhando sentido 
no mundo e com o mundo do leitor. 

De acordo Jouve (2002), “se a leitura é uma experiência, é porque, de um modo 
ou de outro, o texto age sobre o leitor” (JOUVE, 2002, p.123). Assim, os dois estão 
irremediavelmente imersos em um certo tempo e espaço social do autor e do lei-
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tor, por isso que a leitura de uma obra literária só se torna efetiva quando provoca 
efeitos, estranhamentos ou impacto no leitor, e este se posiciona de forma crítica, 
encontrando os sentidos do texto e de sua própria vida, livrando-o da opressão e 
das desordens sociais. Para Candido “toda obra literária pressupõe esta superação 
do caos, determinada por um arranjo especial das palavras e fazendo uma pro-
posta de sentido”. Por fim, e não por último, Candido defende que “[...] a literatura 
satisfaz, em outro nível, a necessidade de conhecer os sentimentos e a sociedade, 
ajudando-nos a tomar posição em face deles. É aí que se situa a ‘literatura social’, na 
qual pensamos quase exclusivamente quando se trata de uma realidade tão política 
humanitária [...]” (CANDIDO, 1998, p. 115, 177).  

É para isto que a literatura se presta, para auxiliar o homem a compreender 
a sua própria existência. No âmbito escolar, essa arte precisa ser estuda de forma 
democrática, deixando vir à tona as divergências ideológicas a fim de provocar o 
debate em sala de aula, evitando um ensino meramente enciclopédico, em que os 
professores seguem apenas o padrão dos manuais didáticos, ou seja, tratam a lite-
ratura dividida em estilo de época, compartimentalizada em suas gavetas. 

Literatura e funcionalidade

O que distingue a literatura de outras artes é a sua dimensão integradora com 
o mundo do leitor, seus dramas e conflitos. Essa dimensão corrobora o desenvol-
vimento do ser humano e sua interação com mundo, provocando sua expansão e 
se colocando em outros tempos, outros espaços e outras culturas. Com isso, cum-
pre ressaltar o caráter de formação humanizadora que a literatura exerce sobre o 
homem. Tomamos a obra de Machado de Assis como exemplo, na qual o autor de 
Dom Casmurro seleciona a matéria social do século XIX e estiliza temas como: poder, 
ciência, traição, apadrinhamento, inveja, individualismo, violência e, sobretudo, a 
busca por uma posição social, denunciando o capitalismo da época e até que ponto 
o homem é capaz de chegar  para conseguir ascender socialmente,  como acorre 
em Quincas Borba (2009), em que o narrador revela a ambição de Rubião quando 
se  este alegra com a morte da irmã e a de Quincas, pois só assim tornara-se único 
herdeiro da fortuna de Quincas Borba. 
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Dessa forma, o narrador coloca o leitor no cerne do capitalismo, um tema atual 
e provocador. A partir da leitura de Quincas Borba é possível pensar não apenas a 
sociedade do século XIX, mas como a sociedade contemporânea canaliza esses con-
flitos. O que parecia ser uma tragédia para Rubião, foi, na verdade, uma coisa boa. 
Essa atualização da obra literária é feita pelo leitor no ato da recepção, é ele quem 
faz as conexões entre passado e presente e o comportamento humano, mesmo 
quando se trata de uma produção tão longínqua como a de Machado de Assis. Esse 
valor atemporal do texto literário tem uma estreita relação com a função da litera-
tura na vida do homem. Sobre essa questão, Candido ressalta:

A ideia de função provoca não apenas uma inclinação para o lado va-
lor, mas para o lado da pessoa: no caso, o escritor (que produz a obra) 
e o leitor, coletivamente o público (que recebe o seu impacto). De fato 
quando falamos em função no domínio da literatura, pensamos ime-
diatamente (1) em função da literatura como um todo; (2) em função de 
uma determinada obra; (3) em função do autor, - em tudo referido aos 
receptores. (CANDIDO, 1972, p. 803),  

Independentemente de aceitar ou não qualquer tentativa de definição da fun-
cionalidade da literatura, parece salutar pensar que essa função tem a ver com os 
valores atribuídos à obra por parte de quem escreve (o autor) e de quem recebe (o 
leitor). Outrossim, para atribuir uma função à literatura, quer seja pedagógica ou 
como instrumento de prazer, ou ainda como elemento formador de personalidade, 
é necessário que o texto atenda às necessidades de cada indivíduo envolvido na 
construção e na busca de sentido numa dada realidade social. Desta feita, a função 
da literatura se evidencia pela representação de uma dada realidade, feita de um 
modo particular, uma vez que o real não é plenamente representado em um único 
plano porque possui um caráter diferente, multidimensional e exerce uma função 
na vida do homem. Candido (1972) aponta três funções exercidas pela literatura 
– psicológica, formadora e social, as quais, em seu conjunto, denomina de função 
humanizadora da literatura. 

A primeira das funções apontada por Candido (1972) é denominada de função 
psicológica, em virtude de sua ligação estrita com a capacidade e necessidade que 
tem o homem (no conceito mais amplo do termo) de fantasiar. Essa necessidade é 
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expressa por meio dos devaneios em que todos se envolvem diariamente, através 
das novelas, da música e do fantasiar sobre o amor, sobre o futuro etc. Para Candi-
do, dessas modalidades de fantasia, a literatura talvez seja a mais rica. É o que se 
observa, por exemplo, em muitas obras de Machado de Assis, como em Dom Cas-
murro (2006), na qual Bentinho vive seus devaneios ao tentar convencer o leitor da 
possível traição de Capitu. O mesmo ocorre em Memórias póstumas de Brás Cubas 
(1998) e nos inúmeros contos machadianos, onde a fantasia tem sua base na rea-
lidade do seu tempo de produção, embora não seja uma cópia fiel e pura do real.

A segunda função apresentada por Candido tem uma relação com o real, no-
meada pelo crítico de função formadora, já que a literatura surge como instrumento 
de educação, de formação do homem, pois exprime realidades que a ideologia do-
minante tenta esconder. Para o crítico literário: 

Dado que a literatura, como a vida, ensina na medida em que atua com toda a 
sua gama, é artificial querer que ela funcione como os manuais de vir-
tude e boa conduta. E a sociedade não pode senão escolher o que em 
cada momento lhe parece adaptado aos seus fins, enfrentando ainda 
assim os mais curiosos paradoxos, — pois mesmo as obras considera-
das indispensáveis para a formação do moço trazem frequentemente 
o que as convenções desejariam banir. Aliás, essa espécie de inevitável 
contrabando é um dos meios por que o jovem entra em contato com 
realidades que se tenciona escamotear-lhe. (CANDIDO, 1972, p. 804-805)  

Partindo desses pressupostos, observa-se a potencialidade da literatura en-
quanto arte estética que atua na formação do homem, capaz de formar valores que 
estão além da pedagogia oficial. Ainda para o crítico, “a literatura não corrompe nem 
edifica, mas humaniza em sentido profundo, porque faz viver” (CANDIDO, 1972, p. 
806). Assim, o leitor que mantém contato com a obra machadiana, por exemplo, es-
tabelece uma relação da ficção com a realidade fora do texto, pois é possível “avaliar 
melhor o vínculo entre a obra e o ambiente” (CANDIDO, 2010, p. 13), ou seja, o leitor 
faz conexões com os fatores externos. 

A terceira função da literatura, apontada por Candido, diz respeito à identi-
ficação do leitor e de suas experiências vinculadas a determinados temas postos 
na obra literária. A esse discernimento, o crítico dá o nome de função social, pois 
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a mesma possibilita ao homem o reconhecimento da realidade que o cerca, ainda 
que, muitas vezes, esse reconhecimento possa causar uma falsa impressão e equí-
vocos ao leitor que não participa diretamente desse reconhecimento, causando-
lhe uma espécie de alienação. É o caso, talvez, da chamada fase do regionalismo 
brasileiro, cujos romances se assentam em experiências distantes, muitas vezes, 
da realidade de alguns leitores, visto que o regionalismo acentua as diferenças em 
relação ao universo culto que se tenta apregoar. Desta forma, o leitor não participa 
da realidade em que a personagem romanesca está inserida, ele atua apenas como 
observador centrando sua atenção nas diferenças entre o mundo das personagens 
e o seu mundo real de leitor, sujeito de carne e osso. 

Assim, o leitor de Rachel de Queiros, José de Alencar, José Lins do Rêgo, Graci-
liano Ramos, Guimarães Rosa e tantos outros autores de tendência mais regiona-
lista, escolhe o melhor caminho para encontrar resposta para suas inquietações e 
confrontar a realidade do texto com a realidade que está fora do texto. O mesmo 
ocorre com os jovens leitores diante da obra de Machado de Assis, é preciso acionar 
o chamado hipertexto, ou seja, de uma certa maturidade e experiência de leitura 
para compreender a ironia e a sátira machadianas e construir o seu próprio texto, 
isto é, compreender o outro, o hipertexto. 

Algumas considerações finais

As questões básicas colocadas ao longo deste artigo se assentam nas reflexões 
do crítico literário Antonio Candido acerca do direito à literatura conferido ao ho-
mem, as funções psicológicas, sociais e formadora dessa arte estética e, sobretudo, 
sua capacidade de humanização. Como expressão do ser humano, a literatura favo-
rece o conhecimento do “eu” de cada um e, por sua natureza ficcional, enriquece a 
imaginação e conduz o leitor a novas descobertas de si mesmo e do outro, pois pos-
sibilita a liberdade do pensamento, libertando o sujeito da alienação e das amarras 
da opressão e exclusão social. 

Nesse sentido é que a literatura humaniza, contesta valores, combate e trans-
forma ideologias dominantes, cujo rigor é marginalizar o homem dentro de um sis-
tema capitalista. Por isso, nada substitui o valor de ler uma obra literária e perceber 
o mundo ficcional, e a partir dele refletir sobre o mundo real que está fora do texto. 
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Para isto, a literatura precisa ser acessível a todos, como um bem necessário a crian-
ças, jovens e adultos de todas as classes, raças e religiões. Em tempos de eferves-
cência tecnológicas, de busca pelo virtual e de caça aos Pokémons, o texto literário 
precisa ocupar um espaço cada vez maior nos ambientes de sala de aula, a fim de 
estimular a imaginação e alargar outros horizontes de conhecimento da juventude 
do século XXI. 

Como bem defende Antonio Candido, a literatura expressa uma necessidade 
universal, portanto, é um direito dos indivíduos em qualquer tempo e espaço, já 
que confirma o exercício da reflexão e a aquisição de novos e significativos saberes. 
Logo, toda necessidade constitui um direito, por isso o crítico defende que a litera-
tura deve ser enquadra dentro da categoria dos bens canalizadores de mudanças 
de atitudes porque faz do homem um ser muito melhor.

Contudo, a literatura só exercerá todas as funções apontadas por Candido se a 
ela for atribuída o seu devido valor estético e sua importância na formação e cons-
trução do homem, pois a mesma é rica em conhecimentos diversos e, por isso, pelo 
seu potencial de incentivo à reflexão, provoca os mais variados questionamentos 
sobre o passado e o presente, visto que esse passado é atualizado pelo leitor, ao 
formular enunciações que atuam sobre as representações individuais e coletivas. 
Ao longo deste trabalho, buscou-se dialogar com o pensamento de Antonio Candido 
e outros teóricos sobre o conceito, a função e o caráter humanizador da literatura, 
pretendendo com isso provocar e ampliar uma maior discussão sobre essa arte tão 
significativa para a formação intelectual e moral do homem. 
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HUMOUR INGLêS EM MEMÓRIAS PÓSTUMAS

MARIA VALESkA ROCHA DA SILVA (IFRN)

Introdução

No prólogo ao seu romance Memórias póstumas de Brás Cubas, Machado de 
Assis antecipa aos leitores as peculiaridades estéticas dessas memórias. As pistas 
para as afinidades com a tradição do humour inglês estão nas menções às excen-
tricidades do romance em seus vários planos de expressão: o ponto de vista da 
narrativa, que é tomada a partir da posição de um homem morto; a abordagem ao 
mesmo tempo galhofeira e melancólica sobre a vida; os termos oscilantes e con-
traditórios da sua relação com o “fino leitor” (MACHADO DE ASSIS, 1986, p. 513). 

Mas é ao referir-se ao seu estilo como “forma livre” e acrescentar-lhe o epíteto 
“de um Sterne” que Machado de Assis oferece de mão beijada a chave das relações 
entre Memórias póstumas e a tradição do humour inglês, em particular com sua 
vertente estética mais transgressora, a obra do escritor britânico Laurence Sterne.

 O potencial de transgressão estética do humor inglês realizado em A vida e 
as opiniões do cavalheiro Tristram Shandy, publicado na Inglaterra em nove livros, 
entre 1760 e 1767, levou Goethe a reconhecer seu autor como “o espírito mais livre 
do século”, e Nietzsche a louvá-lo como “o espírito mais livre de todos os tempos”, 
“o pior modelo, na verdade, o autor inimitável”, a cujo estilo chamou “melodia sem 
fim”, no qual “a forma é continuamente quebrada, repelida e transferida para os 
domínios do indefinido, para que signifique um e outro ao mesmo tempo” (NIET-
ZSCHE, 1996, p. 238).

O “estranho conúbio” entre galhofa e melancolia é outro ponto de contato 
entre Memórias póstumas e o humor inglês. Ao debruçar-se especificamente sobre 
as instanciações dessa combinação na literatura ocidental e na tradição anglo-
saxônica em particular, o crítico americano Stuart Tave aponta para Sterne como 
aquele fornece “os exemplos que mais contribuem para o reconhecimento dessa 
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espécie de humor que extrai o sorriso e as lágrimas”1 (1960, p. 22). Apesar de 
o estudo identificar exemplos semelhantes em obras literárias anteriores a Tris-
tram Shandy, como Dom Quixote, de Cervantes e Joseph Andrews, de Henry Fielding, 
em Tristram Shandy teria se formado a atmosfera mais poderosamente propícia a 
abrigar tanto as experiências do riso quanto as de sentimentos tidos como eleva-
dos, entre eles a estima, a compaixão e a melancolia.

Passada a onda de profusas imitações levantada pelo sucesso imediato de 
Tristram Shandy na Inglaterra (WATT, 2010), tornaram-se cada vez mais raras as 
obras com a proposta de associar a filosofia do humor inglês às ousadias estéticas 
da forma livre de Sterne. Em Riso e melancolia (2007), estudo que defende a exis-
tência de uma tradição shandiana formada por grandes romances construídos a 
partir dessa combinação ética e estética, o crítico Sérgio Paulo Rouanet reconhece 
a filiação de apenas mais três obras produzidas entre Tristram Shandy e Memó-
rias póstumas: Jacques, o Fatalista, de Denis Diderot, publicado postumamente em 
1792; Viagem à roda do meu quarto (1794), de Xavier de Maistre; e, por fim, Viagens 
na minha terra (1846), de Almeida Garret.

Nos anos decorridos entre a publicação de Memórias póstumas e a revisão 
crítica Machado de Assis (1897), de Silvio Romero, os críticos brasileiros se dividi-
ram quanto à presença dessas inovações no romance. Parte deles recebeu bem 
a inovação e incentivou os leitores a familiarizarem-se com o fenômeno. Outros, 
no entanto, enxergaram a presença do humor inglês em Memórias póstumas como 
uma violação ao espírito nacional.  De acordo com Sílvio Romero, o crítico mais 
representativo dessa última corrente, ao adotar a “particularíssima feição da ín-
dole de certos povos”, Machado de Assis havia abandonado a missão reservada 
a todos os escritores brasileiros: fortalecer a identidade nacional através de uma 
tradição literária que a representasse e desenvolvesse. Segundo essa apreciação, 
Memórias póstumas e os romances posteriores do escritor não eram originais, mas 
sim “para tudo dizer numa palavra, uma imitação, aliás pouco hábil, de vários au-
tores ingleses” (ROMERO, 1897, p.131).

1.the examples that did most to evoque the recognition of a species of humor that draws forth smile and tears 
were in Sterne.  Aqui e a seguir, salvo indicação contrária, traduzo os trechos citados acima.
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Machado de Assis: humor inglês e identidade nacional.

Na sociedade brasileira do século XIX, a missão do escritor era a construção de 
uma identidade nacional e a constituição consciente de uma literatura escrita pró-
pria, única e autônoma. Candido (2012, p. 70-71) observa que, desde 1750, quatro 
grandes temas já persistiam na produção literária brasileira: “o conhecimento da re-
alidade local; a valorização das populações aborígenes; o desejo de contribuir para 
o progresso do país; a incorporação aos padrões europeus”. 

Durante o Arcadismo, o nativismo deu forma a esses temas, que transparecem 
no empenho do escritor para representar e louvar a terra brasileira através da exal-
tação de suas riquezas, da exuberância de suas plantas e animais e das qualidades 
do seu homem natural.  Mas os poetas árcades brasileiros ainda não manifestavam 
o desejo de desenvolver na Colônia uma literatura independente, e conduziam-se 
pelo esforço de identificação e integração aos cânones portugueses.

A autonomia da literatura nacional em relação à matriz portuguesa começou 
sua constituição com o objetivo impulsionada pelas profundas alterações que a 
transferência da família real portuguesa provocou no Brasil, a partir de 1808. As 
oportunidades de educação e enriquecimento cultural trazidas pela abertura de 
instituições de ensino superior, a liberação da atividade de imprensa no Brasil, até 
então proibida, e a realização de investimentos em iniciativas propícias à difusão 
das artes e das ciências favoreceram o surgimento de uma geração de intelectuais 
brasileiros grandemente influenciada pelo pensamento científico e pela filosofia hu-
manista. Diz Candido (2012, p. 241-242) sobre a importância desse momento:

A vontade consciente de ter uma literatura nacional e o empenho em 
defini-la decorrem em boa parte do sentimento de confiança adquirido 
pelos intelectuais brasileiros durante a fase joanina, quando se estabe-
leceu realmente no país uma capital científica e literária, ao consolidar-
se a preeminência do Rio de Janeiro, esboçada antes, mas ainda não 
efetivada e reconhecida. Mesmo porque os acontecimentos sociais e 
intelectuais nele ocorridos contribuirão para configurar o papel social 
do escritor, atribuindo-lhe posição nova na sociedade e modificando as 
condições de sua produção. 
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Com o sucesso do movimento pela Independência em 1822 e a necessidade 
de constituir uma literatura genuinamente nacional, o meio literário brasileiro tor-
nou-se fértil para a recepção e a adaptação dos ideais de valorização das tradições 
nacionais e do culto da história, ora cultuados pelo romantismo europeu. 

A partir de 1836, o nacionalismo apresentou-se aos românticos brasileiros 
como um estímulo e um dever, pois a literatura havia sido alçada à “parcela dum 
esforço construtivo mais amplo, denotando o intuito de contribuir para a grande-
za da nação” (CANDIDO, 2012, p. 328). O esforço de distanciamento político, eco-
nômico e social do Brasil em relação a Portugal repetiu-se na literatura. Ao mesmo 
tempo, a França afirmava-se no continente europeu como centro gerador de pa-
drões universais que podiam ser adotados por outras culturas nacionais, sem que 
isso fosse encarado como subserviência. 

Numa primeira etapa, a poesia romântica de Gonçalves Dias, Castro Alves 
e Casimiro de Abreu obteve maior sucesso que os outros gêneros na promoção 
do amor pelo país e do orgulho de seu povo. A partir da publicação de O filho do 
pescador, de Teixeira e Souza, em 1843, e de A moreninha, de Joaquim Manoel de 
Macedo, em 1844, os romances nacionais começaram a cumprir a missão de mos-
trar a terra e a vida brasileira, subdivididos em romances de costumes, romances 
regionais, romances indianistas e romances históricos. 

A crítica brasileira cuidava para que qualquer desvio cometido por um escri-
tor em relação ao seu compromisso com a identidade nacional fosse prontamente 
apontado e corrigido2, exceção aos padrões universais franceses. Mesmo Silvio 
Romero, um ácido crítico das influências francesas sobre o Romantismo brasileiro, 
preferia essa situação à alternativa de acompanhar os portugueses. Em A litera-
tura brasileira e a crítica moderna, publicado em 1880, afirma: “um dos bens que 
devemos ao Romantismo foi, dentro do mal de imitar, tê-lo ao menos desviado de 
Portugal para a França (ROMERO, 1880 apud CANDIDO, 2006, p. 75).

Quando publicou Memórias póstumas de Brás Cubas, em 1881, Machado de 
Assis era um romancista de prestígio junto ao público e no meio literário. Em ati-

2. Na contramão desse espírito nacional, ainda existiam no Brasil alguns poucos estudiosos que in-
sistiam em “reduzir a literatura brasileira a um apêndice da portuguesa”, como assinala Candido com 
referência aos críticos Fernandes Pinheiro e Sotero dos Reis (CANDIDO, 2006, p. 25-28). 
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vidade no jornalismo e na literatura desde o início da década de 1860, era parti-
cipante das discussões sobre literatura e nacionalidade. Como autor de Falenas, 
sofrera duras críticas de críticos nacionalistas como Luís Guimarães Júnior, que 
apontou em seu livro “ausência do espírito pátrio” e “falta de inspiração caracte-
rística” (MAGALHÃES JÚNIOR, 2008a, p.145) . Como crítico, havia discorrido a res-
peito do assunto em 1873, no ensaio Notícia da atual literatura brasileira – Instinto 
de Nacionalidade, elaborado especialmente para a revista brasileira Novo mundo, 
publicada em Nova York. Diante desse quadro, é legítimo supor em Machado de 
Assis uma plena consciência quanto ao alto grau de transgressão de seu romance, 
desde seus elementos mais perceptíveis –  como o caráter do protagonista –  até 
as camadas mais profundas de sua construção.

A natureza do herói Brás Cubas, inegavelmente um brasileiro de quatro cos-
tados, não contribui para exaltar o caráter da nação.  Na intimidade, as abastadas 
famílias citadinas que o cercam mostram-se frouxas moralmente, sem que por 
isso o narrador as rebaixe em seu ambiente social ou use de sua arte para conde-
ná-las aos olhos do leitor. Quanto aos personagens das classes sociais inferiores, 
em sua maioria acobertam ou imitam os poderosos o mais que podem na dissi-
mulação, na prepotência e no amor à lisonja, como o ex-escravo Prudêncio.  Um 
destino frequente daqueles que privam da intimidade dos ricos é serem marcados 
pela doença ou terminarem a vida em condições repulsivas, como a cortesã Mar-
cela, a condescendente dona Plácida e mesmo a virtuosa Eugênia. 

Além das falhas de Memórias póstumas quanto à obrigação de contribuir para 
a formação do caráter brasileiro, a presença do humor inglês representou uma 
transgressão literária sem precedentes no cenário brasileiro de então. Como dito 
anteriormente, sua presença foi paulatinamente reconhecida pelos críticos brasi-
leiros graças aos traços que haviam sobrevivido nas obras de humoristas ingleses 
em atividade no século XIX, sobretudo a mistura do riso com a melancolia, as os-
cilações entre extremos de sentimentos e a excentricidade tanto de personagens 
quanto do próprio autor.

Contudo, em Memórias póstumas, Machado de Assis também recupera as ex-
centricidades formais de Sterne, tão admiradas quanto evitadas entre os humo-
ristas ingleses no século XIX, e por isso pouco familiares aos críticos brasileiros. 
Algumas se valem de recursos mais facilmente perceptíveis ao leitor, como as sub-



190

XXVI Jornada do Gelne

versões na pontuação, a integração de elementos não-verbais ao texto escrito, 
os capítulos de apenas um parágrafo, de um período, ou mesmo inexistentes. 
As passagens mais complexas reelaboram as ousadas experiências narrativas de 
Sterne com a teoria da associação de ideias de Locke: introduções arbitrárias de 
trechos aparentemente dispensáveis à narrativa, ou mesmo incongruentes; mo-
vimentos labirínticos e súbitos no pensamento do narrador; reversões na ordem 
temporal; insólitas abordagens ao leitor, entre outras.

A “forma livre” de Sterne se afigurava ainda mais insólita aos contemporâ-
neos de Machado de Assis devido ao fato de o escritor não compor o grupo dos 
romancistas e poetas de língua inglesa mais acessíveis ao público leitor de então 
(GUIMARÃES, 2004). Com a chegada do século XIX, seus romances haviam caí-
do numa espécie de ostracismo entre o público inglês, embora continuassem a 
conquistar a admiração de leitores seletos como Jane Austen, Charles Dickens e 
os românticos alemães (HOWES, 2002). Esse abandono ocorreu, pelo menos em 
parte, devido à incompatibilidade entre as expectativas morais da era Vitoriana e 
a incansável irreverência com que o autor tratou as normas sociais e as grandes 
instituições de seu tempo (SCHÉRER, 1891).

Assim como Capistrano de Abreu e Urbano Duarte, Artur Barreiros3 publica 
uma das primeiras críticas reconhecendo a grande qualidade literária e o ele-
mento inusitado em Memórias póstumas. Diz Barreiros (1881 apud MACHADO, 
2003, p. 138):

3. Artur Barreiros (1856-1885) Fundador dos jornais A Gazetinha e Pena e Lápis. Também foi o autor da 
biografia de Machado de Assis publicada no segundo (e último) fascículo da Galeria Contemporânea do 
Brasil, no mês de agosto de 1884. Essa biografia “forneceria o roteiro seguido, de modo geral, pelos bi-
ógrafos do grande escritor, a partir de Alfredo Pujol (MAGALHÃES JÚNIOR, 2008b, p. 81).
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Mas, para um leitor vulgar e inclinado às grandes interjeições falsas e 
aos lances inverossimilhantes dos romances industriais4, estes predi-
cados de estilo e a filosofia, ora triste, ora cômica, do pessimismo que 
produz e rói, como um cancro, a flor da vida e do tédio, a flor amarela e 
mórbida do capítulo XXV; estas excelências de estilo e a filosofia que se 
desprende das páginas desse livro devem de comover mediocremente 
e inspirar até fadiga mortal.

Artur Barreiros recorda que, em meados do ano anterior, 1880, – portanto 
ainda durante o período de publicação dos capítulos seriados de Memórias pós-
tumas na imprensa –, não havia se enganado no seguinte “presságio”, feito em 
artigo publicado na Revista Brasileira de 10 de junho de 1880 (apud MACHADO, 
2003, p. 135):

É opinião minha (e hoje creio que é da crítica) que este extraordinário 
romance, inspirado diretamente nos humoristas ingleses, dissecando 
cruamente a alma humana com uma observação maravilhosa, não se 
limitando a julgar parcialmente este microcosmo chamado homem, 
mas abrangendo numa síntese poderosa todos os grandes impulsos 
que nos alevantam acima de nós mesmos e todas as pequeninas pai-
xões que nos conservam acorrentados à baixa animalidade; é opinião 
minha, repito, que este extraordinário romance de Brás Cubas não tem 
correspondente nas literaturas de ambos os países de língua portu-
guesa e traz impressa a garra potente e delicadíssima do Mestre. 

Guimarães (2008b) comenta a importância dessa crítica de Artur Barreiros 
para o claro reconhecimento do humor inglês em Memórias póstumas: 

Ou seja, foi Artur Barreiros, crítico morto muito jovem, por quem Ma-
chado tinha grande admiração, quem primeiro fez a ligação entre a 
nova maneira de Machado e o humorismo inglês. E Machado rapida-
mente incorporou isso ao frontispício do seu livro, apresentando aqui-

4. Alusão aos romances de folhetim, populares no Rio de Janeiro do século XIX. Vide Meyer (1996).
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lo como uma espécie de guia de leitura para o romance inusual que se 
seguia. Um caso de relação estreita entre crítica e autor, autor e crítica, 
de que a produção romanesca machadiana está, aliás, pontuada, indi-
cando a atenção excepcional ao entorno com que Machado produziu 
sua obra. (GUIMARÃES, 2008b, p. 35).

Durante os anos que se seguiram, a presença do humor inglês no romance 
foi identificada por um número maior de críticos, que voltavam ao assunto por 
ocasião da publicação de novos romances de Machado de Assis. Não havia con-
senso quanto à sua pertinência na obra do escritor, se era original ou reduzia-se 
a uma imitação dos ingleses; os pontos de vista também se dividiam quanto à 
possibilidade de sua absorção pela autêntica literatura brasileira. No entanto, nas 
mesmas fontes onde essas divergências são encontradas, identifica-se uma per-
cepção geral do pessimismo entremeado ao humor em Memórias póstumas. 

Esse é o caso da crítica publicada na Gazeta da Tarde de 2 de março de 1882, 
na qual Gama Rosa5 destaca a ruptura ocorrida na obra de Machado de Assis a 
partir do romance publicado em 1881. Enfatizando características próprias a Pa-
péis avulsos e Memórias póstumas relacionadas ao que ele chama de “humorismo 
doentio”, diz o crítico (apud MACHADO, 2003, p. 140):

O mesmo maneirismo, o mesmo pessimismo, o mesmo ar sarcástico, 
cético, desiludido de tudo e de todos, as mesmas revelações apocalíp-
ticas, os mesmos sentidos obscuros e ambíguos, o mesmo humorismo 
doentio, o mesmo espírito enigmático, fazem desconhecer, no primeiro 
como no segundo, o poeta lírico e o escritor romântico de outrora. 

Há ainda a crítica que chama a atenção para esse pessimismo, mas o asso-
cia harmoniosamente ao humor inglês tradicional, mostrando um maior conhe-
cimento por parte do crítico de qualidades originalmente associadas ao conceito 
pela crítica européia, como o sentimentalismo, o riso, a agilidade e a capacidade 

5. Francisco Luís da Gama Rosa (185101918). Crítico, médico, jornalista e político. De acordo com Ma-
chado (2003), “foi o primeiro a divulgar no Brasil o movimento simbolista francês”. (Machado, 2003, 
p. 140)
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de apreciar a natureza do homem em todas as suas manifestações. É o caso do 
seguinte trecho de autoria não identificada, publicado em A Estação, edição de 15 
de novembro de 1882 (apud MACHADO, 2003, p. 144):

Um pessimismo bem-humorado, fino, risonho e delicioso, que se não 
fecha à chave para poder maldizer da natureza e do homem, que não é 
insensível ao bom e ao belo; mas que não se deixa levar pelo entusias-
mo irrefletido dos primeiros anos: produto natural e espontâneo da 
idade, da experiência, da observação, tal se nos afigura o pessimismo 
do Brás Cubas e dos Papéis avulsos. 

As expressões “humorismo doentio” e “pessimismo bem-humorado” são re-
veladores dos pontos de contato percebidos entre o humor machadiano e a tra-
dição do humor inglês desenvolvida até então. Esse complexo conceito de humor 
não chegava a rivalizar na época com o entendimento mais disseminado entre o 
público, como diz Magalhães de Azeredo em abril de 1892 (apud MACHADO, 2003, 
p. 175). 

Não terminarei sem me ocupar do seu humorismo, uma das qualidades 
principais que lhe assinalei. É predicado quase absolutamente novo e 
desconhecido nas nossas letras. Em geral, entendemos por humoris-
mo o hábito de encarar as coisas pelo seu lado cômico, provocando 
com remoques joviais a gargalhada das turbas.
Não se parece nada com esse impropriamente denominado humoris-
mo o de Machado de Assis: é um humorismo mais fino, mais aristocrá-
tico, mais acerbo. 

Por ocasião da publicação do romance Quincas Borba, em 1892, o crítico José 
Veríssimo aborda outro aspecto da natureza do humor: “um modo de ser do talen-
to” que é livre das escolas e das tendências.
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O Sr. Machado de Assis não é nem um romântico, nem um naturalista, 
nem um nacionalista, nem um realista, nem entra em qualquer dessas 
classificações em ismo ou ista. É aliás, um humorista, mas o humoris-
mo não é uma escola nem sequer uma tendência literária, é apenas um 
modo de ser do talento; há humoristas ou pode havê-los em todas as 
escolas. (VERÍSSIMO, 1892 apud GUIMARÃES, 2008a, p. 102).

Guimarães (2008a) considera essa crítica de José Veríssimo o marco que assi-
nala o início do deslocamento da discussão para outro ponto: “a compatibilidade ou 
incompatibilidade entre o humorismo, identificado como de origem germânica ou 
inglesa, e o espírito e o caráter nacionais”. 

Em posição antagônica a essa apreciação, está a visão defendida por Sílvio 
Romero (1987) de que o humor em Machado de Assis é artificial. Sua base é o ar-
gumento evolucionista de que o humor consiste numa “particularíssima feição da 
índole de certos povos” (ROMERO, 1897, p. 133), que nenhum outro poderia usar 
genuinamente.

O tão apregoado cultivo do humour no autor do Iaiá Garcia não é natu-
ral e espontâneo; é antes um resultado de uma aposta que o escritor 
pegou consigo mesmo; é um capricho, uma afetação, uma cousa feita 
segundo certas receitas e manipulações; é, para tudo dizer numa pa-
lavra, uma imitação, aliás pouco hábil, de vários autores ingleses. (RO-
MERO, 1897, p.131).

Com relação a inovações estéticas das obras de Machado produzidas a par-
tir de 1880, acusa: “O artifício é evidente, a macaqueação de Sterne, por exemplo, 
é palmar” (ROMERO, 1897, p. 136). Para o crítico, Machado tenta reproduzir sem 
talento não só as criações de Shakespeare, Charles Dickens, Carlyle e Sterne, mas 
também as de Eça de Queirós em O primo Basílio. 
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A carcaça dos dois livros [Memórias póstumas de Brás Cubas e O primo 
Basílio] é a mesma: o arranjo externo é que difere. O fundo é idêntico; 
o mesmo adultério pulha, o mesmo marido doutoral e fraco, o mesmo 
namorado, apenas com a liberdade de ser ele próprio que narra as aven-
turas em memórias póstumas, as mesmas passadas, menos o vigor da 
verdade pegada em flagrante, a mesma Virgília igual a Luiza, o mesmo 
Paraíso, apenas sito nas proximidades do Saco do Alferes... (ROMERO, 
1897, p.139).

Esse trecho de Romero contém múltiplas acusações de traição contra a identi-
dade nacional: a primeira delas de suposto plágio, ainda mais grave porque rouba o 
espaço devido por direito à manifestação da singularidade brasileira. Essa traição é 
agravada porque nesse plágio evoca-se o espírito reservado à outra nação, no caso 
o humor inglês. E, por último, mas não menos grave, o plágio de Machado de Assis 
também lança de volta sobre a literatura brasileira a temida sombra da matriz por-
tuguesa, representada aqui por Eça de Queiroz.

Conclusão

O conceito de humor inglês em perspectiva no Brasil do século XIX amadure-
ceu no panorama da crítica literária europeia entre os séculos XVIII e XIX. Resulta-
do de uma longa tradição, tornou-se um sistema complexo que requer muito mais 
que o riso para se configurar. 

Sua visão de mundo renovadora e libertária, cuja força transgressora está 
na valorização do desvio, do excesso, da conjunção entre os extremos, alcançou 
dimensão filosófica nas discussões travadas desde o início do século XVIII por en-
saístas como Joseph Addison e filósofos como Shaftesbury, e evoluiu para a mais 
refinada expressão literária na obra de Laurence Sterne. O humor inglês chega ao 
século XIX como o cerebral herdeiro da razão humana, “o filho do homem, de cuja 
mente irrompe, como Minerva, inteiramente armado” (L’ESTRANGE, 1878, p. 6).

 Memórias póstumas de Brás Cubas surge com seu humor inglês num país 
cujos críticos e escritores perseguiam há muitas décadas a miragem da identidade 
nacional, conduzidos pela bússola do cânone francês. Mas longe de adotar o hu-
mor inglês com docilidade para distanciar-se da realidade brasileira, Machado de 
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Assis o modela para que possa servir artisticamente à sua percepção singular da 
identidade nacional. Os efeitos estéticos obtidos por Machado de Assis com o em-
prego do humor inglês em Memórias póstumas miram entre os olhos a sociedade 
de privilégios do Brasil oitocentista.

Em Memórias póstumas, o humor inglês é usado não para promover a recupe-
ração do equilíbrio entre opostos, mas para expressar esteticamente a ação de-
sagregadora da volubilidade estudada por Roberto Schwarz sobre todos e sobre 
tudo que a ela se antepõem. Os elementos participantes da vida não são evocados 
e postos em oposição com a finalidade de restaurar o equilíbrio, mas sim para que 
os mais débeis se aviltem diante do polo mais forte. 

Magalhães de Azeredo advertiu os leitores de Machado de Assis sobre o erro 
de tomar o humor como “o hábito de encarar as coisas pelo seu lado cômico, pro-
vocando com remoques joviais a gargalhadas das turbas” (AZEREDO, 1892 apud 
MACHADO, 2003, p. 175). Tratando-se do humor em Machado de Assis, é essencial 
redobrar a atenção diante dessa advertência, pois, na configuração singular as-
sumida na obra do brasileiro, a imensa tradição do humor inglês conjuga-se com 
componentes estranhos a ela: “o tédio, o desgaste, a desagregação e o nada – as 
famosas especialidades machadianas” (SCHWARZ, 2000, p.205).
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simPósio temátiCo

LITERATURA E SOCIEDADE: O PROCESSO DE 
CONSTRUÇÃO/RESSIGNIFICAÇÃO DA MASCULINIDADE 
EM POLICARPO QUARESMA E FAbIANO

GEORGE PATRICk DO NASCIMENTO (UERN)

Introdução

A obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, lançada inicialmente em 1911, é con-
siderada por muitos um dos melhores trabalhos de Lima Barreto. O nacionalismo 
ou patriotismo exagerado presente nesta produção seria um dos temas mais recor-
rentes e caracterizantes do referido livro. Todavia, a personagem principal, cujo ro-
mance leva o nome, além de representar um posicionamento crítico, reflexivo e po-
lítico do autor sobre a sociedade primitiva da República Velha no Brasil (CANDIDO, 
2008), também carrega em si traços conceituais, talvez subliminares, de um tipo de 
homem que foi se formando durante a História nacional. Da mesma forma é o que 
aparenta acontecer com a construção da personagem Fabiano na obra Vidas Secas 
(1938), de Graciliano Ramos. Descrições comportamentais, físicas e mentais, qua-
se sempre em um nível de decadência ou subserviência existencial, apontam para 
uma emoldurada caracterização do homem nordestino, historicamente situado, o 
qual parecia necessitar viver e sofrer em ambientes de secura extrema e unicamen-
te para a servidão em trabalhos agrícolas e de pecuária, além de, na melhor ou pior 
das hipóteses, empreitar-se no cangaço.

O trabalho em questão busca analisar comparativamente tais características 
dos protagonistas supracitados na construção de suas identidades masculinizadas. 
Ambos representam o homem brasileiro dos primeiros cinco decênios de Repú-
blica, ora distanciados por valores regionais (Sudeste, Nordeste), ora aproximados 
pelas relações de gênero a que cada um está social e culturalmente inserido. 
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Carvalhal (2009, p. 85-86) informa que esse tipo de análise de literatura compa-
rada é pertinente em virtude de que  

a investigação das hipóteses intertextuais, o exame dos modos de ab-
sorção ou transformação (como um texto ou um sistema incorpora ele-
mentos alheios ou os rejeita), permite que se observem os processos de 
assimilação criativa dos elementos, favorecendo não só o conhecimento 
da peculiaridade de cada texto, mas também o entendimento dos pro-
cessos de produção literária. 

Deste modo, o presente trabalho busca correlacionar pontos tematizados e 
discussões afins presentes nas respectivas obras literárias que façam alusão a cons-
trução de uma identidade masculinizada em contextos culturais específicos de suas 
produções textuais.  

  
Dois autores, duas produções clássicas

Lima Barreto (1881-1922) foi um escritor pré-modernista que, ambientando 
fortemente a cidade do Rio de Janeiro em seus textos, trabalhou em algumas obras 
a temática da política, como em os Bruzundangas (1922), Triste Fim de Policarpo Qua-
resma (1915) e outras. De suas produções, somente esta última constitui elemento 
de interesse neste trabalho. Major Policarpo Quaresma, como era chamado, é uma 
personagem descrita do início ao fim da obra como alguém sem muitos atributos 
corporais ou heroicos. Sua estatura é baixa, seu porte físico é magro, seu andar é 
diferenciado, ele é meticuloso e pontual em seus afazeres rotineiros, vestia fraque 
e usava uma cartola antiga. Além disso, ele era mal compreendido por seus familia-
res, amigos, colegas de trabalho e autoridades. Só o que ele tinha de virtude era a 
inteligência (apesar da grande ingenuidade), a qual era nutrida através de sua pai-
xão pelos livros e pela cultura nacional, principalmente de teor indígena.   
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Castello (2004) resume tanto personagem quanto romance da seguinte 
maneira:    

Idealista e metódico, severo e irrestritamente patriota-nativista, a ponto 
de propor a adoção do tupi como nossa língua oficial, Policarpo Quares-
ma defende a nossa cultura popular, a fertilidade das nossas terras e 
riquezas latentes. Mas vê-se na contingência de quem enfrenta uma re-
alidade hipócrita e individualista, embora acreditasse no contrário. Não 
seria, pois, de estranhar que o herói, de fracasso em fracasso, esbarras-
se no hospício sob o crivo das ideias fixas. (CASTELLO, 2004, p. 32).  

Um homem de muitos sonhos e expectativas que a todo momento na obra 
tem seus planos e ideais frustrados por razões (algumas delas) de ordem autoritária 
e governamental, a ponto de, no fim no romance, ser condenado a prisão e morte 
pelo próprio presidente do Brasil, na época fictícia em que ocorrem os fatos: Floria-
no Peixoto.  

Essa impotência perante as autoridades constitui também um dos elementos 
que colaboram para o insucesso na trajetória de vida de outro personagem da nos-
sa literatura nacional, trata-se do vaqueiro Fabiano da obra Vidas Secas de Graciliano 
Ramos.

Graciliano Ramos foi um escritor alagoano que retratou em seus romances a 
temática do Nordeste brasileiro, mostrando de forma objetiva, ficcional e pouco 
sentimentalista, a difícil vida que caracteriza o estereótipo do cidadão nordestino.  

Homem simples e subalterno, de vestimentas sertanejas modestas (como as 
alpercatas, chapéu de couro e camisa de algodão), analfabeto, pai de família, com 
vocação apenas para a vaqueirice. Essas são as descrições que constituem a identi-
dade da personagem Fabiano no livro considerado por muitos como a mais impor-
tante produção de Graciliano Ramos: Vidas Secas.   

Em relação a essa obra, Perdigão (2010) ressalta que:   
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Graciliano situa as personagens Fabiano, Sinha Vitória e os filhos como 
exemplos de seres convertidos em animais, brutalizados que estão em 
suas pelejas para sobreviver. Nesse contexto, eles abandonam a ter-
ra ressequida em que nasceram, e vão procurar em outras paragens 
trabalho, comida, carinho, ternura, alegria, beleza... vida. (PERDIGÃO, 
2010, p. 41).   

Fabiano é o tipo de pessoa que só vive para o trabalho e para a família, não 
possui muitos sonhos e em algumas passagens revela apenas que gostaria de ser 
um homem e não um bicho, ou até falar tão bem quanto Seu Tomás da bolandeira 
(personagem não presencial do romance, que aparece somente nos discursos dos 
protagonistas). 

Representando o nordestino nômade, que caminha pelos sertões em bus-
ca de melhores condições de vida, Fabiano tem suas expectativas inicialmente 
concretizadas ao conseguir emprego de vaqueiro em uma determinada fazenda 
desprezada. Todavia, seus sonhos são descontruídos, durante a trama, em virtude 
de motivos normalmente relacionados a um tipo de complô (na opinião da per-
sonagem) que todos aparentemente tramavam contra ele: o patrão furtava-o nas 
contas; o soldado amarelo havia espancado e prendido Fabiano injustamente; os 
agentes da prefeitura queriam lhe cobrar impostos pela venda de carne de porco 
na cidade; a campina seca impedia-o de continuar naquela vida de vaqueiro, e até 
as arribações (tipo de ave) eram as possíveis responsáveis pela vinda da seca e, 
consequentemente, pela infelicidade de Fabiano ter que abandonar aquela terra 
em que ele havia se estabelecido com a família.

Podemos entender, dessa maneira, que existem fatores externos importan-
tes que favorecem a infelicidade de ambos protagonistas masculinos analisados 
nesse trabalho, a saber: a incapacidade de sobressaírem-se vitoriosos perante 
indivíduos com autoridade e poder, os quais impedem direta e indiretamente a 
concretização de seus objetivos de vida, favorecendo, inclusive, a morte de um 
(Policarpo) e as murmurações, desesperança, sentimento de injustiça, dívidas eco-
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nômicas e fuga desonrosa do local de trabalho-moradia de outro (Fabiano). Em 
Policarpo isso nos é apresentado através de militares, políticos e acima de tudo 
pelo representante maior da federação brasileira, o presidente/ditador marechal 
Floriano Peixoto. Em Fabiano isso é exemplificado através da influência da elite 
rural (o patrão), e pelo Governo, através dos soldados (soldado amarelo) e dos 
agentes ou fiscais da prefeitura.

Mas, acima do quesito impotência perante indivíduos de autoridade, o ponto 
que mais contribui para o final desditoso de ambos protagonistas está relacionado 
não a um fator externo, mas sim interno: a intelectualidade resultante da prática 
leitora que cada um tinha. Vejamos os seguintes trechos sobre cada personagem:  

Fabiano:

•	 Fabiano dava-se bem com a ignorância (RAMOS, 2007, p. 22).
•	 Era bruto, sim senhor, nunca havia aprendido, não sabia explicar-se. 

(Ibidem, p. 35).
•	 Enfim, como não sabia ler (um bruto, sim senhor), acreditara na sua 

velha. (Ibidem, p. 95).  

Policarpo Quaresma:

•	 O acidente, entretanto, não lhe deu nenhum desgosto pelo folklore. 
Comprou livros, leu todas as publicações a respeito, mas a decepção 
lhe veio ao fim de algumas semanas de estudo. (BARRETO, 2005, p. 21).

•	 Nunca sofrera críticas, nunca se atirou à publicidade, vivia imerso no 
seu sonho, incubado e mantido vivo pelo calor dos seus livros. Fora 
deles, ele não conhecia ninguém [...]. (Ibidem, p. 34).

•	 Aquele Quaresma podia estar bem, mas foi meter-se com livros...  
(Ibidem, p. 63).     
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Como se percebe, Fabiano demonstra ser um homem que não teve oportu-
nidades de estudo durante a vida. Ele não tinha jeito para conversas e admirava a 
facilidade com a qual seus amigos (Seu Tomás da bolandeira e Sinha Terta) tinham 
em se comunicar: “Sinha Terta é que tinha uma ponta de língua terrível. Ela falava 
quase tão bem como as pessoas da cidade. Se ele soubesse falar como Sinha Terta, 
procuraria serviço noutra fazenda, haveria de arranjar-se”. (RAMOS, 2007, p. 98).

O fato de Fabiano não ter estudo (ou não saber ler e fazer contas) é a razão com 
que as peripécias presentes na trama aconteçam: “Estava preso por isso? Como era? 
Então mete-se um homem na cadeia porque ele não sabe falar direito?” (Ibidem, p. 
35); “O patrão realizava com pena e tinta cálculos incompreensíveis. Da última vez 
que se tinham encontrado houvera uma confusão de números, e Fabiano, com os 
miolos ardendo, deixara indignado o escritório do branco, certo de que fora enga-
nado” (Ibidem, p. 76).

Já o major Quaresma, conforme exemplos apresentados, recebe as infelicida-
des do seu destino justamente por ser um homem de muita cultura e por se aven-
turar descuidadamente nas informações que os seus livros continham. Policarpo 
mergulhou em inúmeras leituras a fim de saciar seus sonhos e o seu espírito patri-
ótico, mas todas suas expectativas oriundas dos livros só tiveram como consequên-
cia uma total decepção para a vida dele:  

Desde dezoito anos que o tal patriotismo lhe absorvia e por ele fizera a 
tolice de estudar inutilidades. Que lhe importavam os rios? Eram gran-
des? Pois que fossem... Em que lhe contribuiria para a felicidade saber 
o nome dos heróis do Brasil? Em nada... O importante é que ele tivesse 
sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das suas cousas de tupi, do folklore, das 
suas tentativas agrícolas... Restava disso tudo em sua alma uma satisfa-
ção? Nenhuma! Nenhuma! (BARRETO, 2005, p. 129).  

Dessa forma, compreendemos que o engajamento com o mundo dos livros, 
com as práticas de letramento e com o universo dos estudos é o fator interno, em 
termos de integridade existencial, responsável pela condução da tragédia da perso-
nagem Policarpo Quaresma. Por outro lado, a ausência de tais atividades ou práti-
cas intelectuais supracitadas constitui a trajetória, também de caráter infortunoso, 
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da personagem Fabiano na obra Vidas Secas, como nos foi apresentado nos trechos 
anteriores.

Na verdade, ambos personagens em algum momento das narrativas não cor-
responderam adequadamente aos papeis sociais que se esperavam deles. Por pa-
pel social, conforme Nader (2012), devemos entender que se trata de um tipo de 
padrão social normalmente relacionado aos comportamentos e padrões esperados 
para todas as pessoas na vida em sociedade, a partir de fatores relacionados ao as-
pecto biológico e psicológico do indivíduo, contudo, por meio de uma determinação 
substancialmente social. Assim, em outras palavras, Quaresma não correspondeu 
ao seu papel social masculino ao, por exemplo, ler demais, ficar no mundo da ima-
ginação, ao invés de apenas viver conforme a normalidade de seu contexto socio-
cultural, com certo apreço a ignorância. Fabiano, por sua vez, não correspondeu ao 
seu papel social masculino por não reagir com rusticidade, coragem ou violência 
perante as pessoas que o afrontavam, já que ele era um nordestino, um sertanejo, 
um “cabra macho”. Na verdade, ao contrário disso, ele (Fabiano) é alguém que se 
acomoda na subserviência e sofre todas as calamidades de sua vida sem buscar se 
erguer ou se vingar efetivamente.  

O processo de construção/ressignificação da masculinidade 
em policarpo quaresma e fabiano

Uma obra literária, por mais inovadora que aparente ser, é, de certa forma, o 
resultado textual da originalidade do fazer de um autor. Uma originalidade que se 
fundamenta em um tipo de imitação não plagiativa. Uma originalidade que é de-
senvolvida graças à determinadas influências, diretas ou indiretas, de outros textos 
e autores. Sejam esses fatores influenciadores contemporâneos à época social ou 
não do escritor. (CANDIDO, 2008; NITRINI, 1997).

Dependendo da engenhosidade escrita do autor, bem como da recepção de 
um público leitor, uma obra de arte pode (ou não) ser propagadora de valores que 
superam até mesmo o tempo (EAGLETON, 2003). Todavia, há, de fato, um estilo e 
uma criatividade artística pulsante no escritor que produz textos significativos. E 
essa criatividade é marcadamente resultante de outras fontes em que o autor teve 
algum tipo de contato. Seja de aceitação, complementação ou recusa. Em outras 
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palavras: “apontar influências sobre um autor é certamente enfatizar antecedentes 
criativos da obra de arte e considerá-la um produto humano, não um objeto vazio”. 
(NITRINI, 1997, p. 130). 

Dentre esses aspectos de construção literária, é cabível mencionar que os fato-
res sociais também são meios pelos quais um autor pode se apoderar, no seu pro-
cesso de criatividade textual. Apesar de que esses fatores podem também exercer 
influências que se manifestam inconscientemente no fazer do escritor.  

Assim, a literatura, enquanto criação artística original, individual e nutridamen-
te imitativa de outrem (NITRINI, op. cit.), bem como produto de transmissão (ou não) 
de valores (EAGLETON, 2003), também é social porque

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, 2008, p. 30).

Assim, as obras Triste Fim de Policarpo Quaresma e Vidas Secas são produtos 
com originalidade de criação por também se relacionarem com as influências oriun-
das do meio em que foram imaginadas. Nas duas narrativas, encontramos prota-
gonistas masculinos, dentre outras personagens, que nos presenteiam com suas 
peripécias fictícias que, por sua vez, estão repletas de valores sociais (CANDIDO, 
2008). Dentre esses valores sociais, podemos perceber a temática do gênero (mas-
culinização/feminização) sendo subliminarmente retratada tanto nas próprias ca-
racterísticas físicas das personagens, bem como nas ações que eles praticam em 
seus meios culturais, geográficos e historicamente distintos. 

Conforme Albuquerque Júnior (2013) em sua obra Nordestino: invenção do “falo”, 
os valores relacionados à construção de um estereótipo masculinizado e feminizado 
estiveram recheando a história e percurso social dos seres humanos. No caso do 
Brasil, em determinadas fases memoráveis da história nacional e mundial, alguns 
acontecimentos grandiosos influenciaram tanto a mistificação como a desmitifica-
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ção de ideologias que formulavam as concepções de gênero. Segundo o autor, tais 
eventos foram: a Abolição da Escravatura, a Proclamação da República, A Primeira 
Guerra Mundial, a Queda da Economia Açucareira, entre outros. 

Em muitas dessas fases, o que se predominou foi o patriarcalismo, ou seja, 
uma imposição simbólica da soberania do gênero masculino em subserviência do 
gênero feminino. Entretanto, com os avanços intelectuais na humanidade, ideolo-
gias feminizadas também passaram a ocupar seus espaços, fazendo entrar em crise 
o modo de vida patriarcal. (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013). 

Devemos compreender que, durante muitos anos, o patriarcalismo nada mais 
foi que um processo histórico-cultural que favoreceu uma “ordem” na vida social. 
Albuquerque Júnior (op. cit.) aponta que essa “ordem” foi marcadamente desmisti-
ficada, em se tratando de valores simbólicos envolvendo toda a nação brasileira, a 
partir do momento em que o Brasil passou de Império para República, o que provo-
cou, segundo o autor, um acontecimento de feminização da sociedade. A influência 
do positivismo e a aceitação de suas ideologias republicanas pelo povo brasileiro 
foram facilitadas por questões relacionadas também ao mundo religioso, uma vez 
que a maioria da população brasileira, nessa figuração simbólica de feminização, 
cultuava a representação sagrada de uma mulher: a Virgem Maria, de acordo com a 
tradição católica, conforme nos esclarece o autor: 

A República nascera sob a inspiração positivista, doutrina que pretendia 
fundar uma religião laica, que vinha fundar o culto à mulher e proclamar 
a supremacia do amor. Num país como o Brasil, onde a mariolatria era 
uma presença marcante na sociedade, o triunfo da doutrina de Comte 
parecia inevitável (Ibidem, p. 83). 

O historiador ainda sugere que a intelectualidade, inclusive nessa fase do fir-
mamento da República Brasileira, confere-se também como um processo de femi-
nização social. Dessa forma, homens que se dedicavam muito mais aos estudos e 
as práticas de leitura e escrita do que aos esportes e atividades físicas estavam, na 
verdade, se feminizando culturalmente. Sant’Anna (2013) informa, inclusive, que os 
homens citadinos da capital brasileira, nas primeiras décadas do século XX, viviam 
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em um ambiente mais confortável e com hábitos mais intelectuais e frívolos do que 
os homens históricos e rústicos que antecederam a história do país. 

Isso pode ser percebido, ou exemplificado, também na obra Triste Fim de Po-
licarpo Quaresma, uma vez que os títulos de militares eram fornecidos a pessoas 
que não condiziam fisicamente aos seus cargos, melhor dizendo, que nunca tinham 
participado de alguma batalha corpo a corpo, conforme nos informa ficticiamente 
Lima Barreto. O próprio Policarpo Quaresma era major e, de fato, nunca havia se 
empreitado em combates militares, a não ser no fim do romance. Vejamos a seguin-
te passagem: 

Quaresma então explicou por que o tratavam por major. Um amigo, in-
fluência no Ministério do Interior, lhe tinha metido o nome numa lista de 
guardas-nacionais, com esse posto. Nunca tendo o pago os emolumen-
tos, viu-se, entretanto, sempre tratado major, e a coisa pegou. A prin-
cípio, protestou, mas como teimassem deixou. (BARRETO, 2005, p. 96). 

Lima Barreto, inclusive, já mencionava, em seu livro, o declínio dos valores pa-
triarcais com o advento da República: “Há uma outra face do Marechal Floriano que 
muito explica os seus movimentos, atos e gestos. Era o seu amor à família, um amor 
entranhado, alguma coisa de patriarcal, de antigo que já se vai esvaindo com a mar-
cha da civilização” (Ibidem, p. 94). 

Essas declarações, na verdade, constituem ferramenta crítica de Lima Barreto 
contra o espírito de patriotismo/nacionalismo enfadonho e presunçoso que ocor-
ria em sua época, por causa do fim da monarquia. E é por meio da construção da 
personagem Major Policarpo Quaresma que “afloram tanto as revoltas do brasileiro 
marginalizado em uma sociedade onde o capital já não tem pátria, quanto a própria 
consciência do romancista de que o caminho meufanista é veleitário e impotente”. 
(BOSI, 2006, p. 318). 

Saindo um pouco dos primórdios da República Velha, mais especificamente da 
região Sudeste, e já adentrando no período de saturação da mesma, entre os anos 
30, marcadamente localizada na região Nordeste, percebemos nesse momento não 
mais uma feminização do gênero masculino, mas sim a tentativa emergencial de 
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criação de um estereótipo nordestino frente aos processos de declínio do patriarca-
lismo. Nesse sentido, Albuquerque Júnior (2013) comenta que: 

A emergência histórica da identidade regional nordestina, do tipo regio-
nal nordestino parece estar ligada, portanto, às mudanças que se ope-
ravam nas relações de gênero, neste espaço, notadamente nas cidades 
e que eram vistas como mudança nos sexos. O nordestino emerge, pois, 
como uma reação conservadora às transformações que ocorriam nos 
lugares que eram definidos social e culturalmente para homens e mu-
lheres (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013, p. 151). 

Segundo o autor, a tentativa de estabelecer esse tipo de imagem ao nordestino 
surgiu pela necessidade de construção de um povo forte, uma raça imponente que 
pudesse combater os “problemas sociais” que estavam deturpando as leis eugêni-
cas, ou seja, a ordem e a tradição cultural de paradigmas constitutivos da realidade 
local e regionalista estabelecidas pelas gerações patriarcais passadas. Intelectuais 
nordestinos, embasados em conhecimentos científicos eugenistas, aproveitaram 
também da literatura para elaborarem essa figura do “macho nordestino”, o qual se 
figurava preferencialmente sertanejo, coberto de respeito e bravura por saber lidar 
com a vida difícil nas terras áridas e secas do Nordeste. 

A obra Vidas Secas seria um ótimo exemplo desse processo intelectual/literário, 
masculinamente criacional. Durante todo o texto, Fabiano é apresentado como um 
estereótipo de homem nordestino, ou seja, aquele homem telúrico (determinado 
pelo meio natural) e rústico. De poucas palavras e muito trabalho. Que gosta de 
viver cuidando de bichos e da agricultura. 

Todas essas características funcionam como um modelo inventivo de um gê-
nero nordestino a ser implantado expressiva ou subliminarmente em muitas obras 
literárias e na cultura regionalista brasileira a partir da primeira metade do século 
XX. Nessa perspectiva de figuração do ser nordestino, novamente Albuquerque Jú-
nior (2013) nos explica que: 
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Construído a partir de temas, imagens e enunciados que definiram ou-
tros tipos regionais anteriores, o nordestino será descrito de diferentes 
formas, mas terá alguns traços definidores que se encontrarão em to-
das as versões: será um tipo rural, que não se identifica com o mundo 
moderno, reativo ao processo de transformações que, desde o século 
XIX, implantava uma sociedade tipicamente capitalista e burguesa no 
país; reativo ao processo de implantação de uma sociedade urbano-in-
dustrial. Ele representará uma tradição agrária e patriarcal, quando não 
escravista. Será o bastião de uma sociedade artesanal e folclórica, que 
estaria desaparecendo. Será definido, acima de tudo, como uma reserva 
de virilidade, um tipo masculino, um macho exacerbado, que luta contra 
as mudanças sociais que estariam levando à feminização da sociedade. 
(Ibidem, p. 208-209). 

Frente ao que foi exposto, é notório inferir que a personagem Fabiano cons-
titui exemplo desse processo mítico de criação do ser nordestino, uma vez que ele 
seguia a maioria dos paradigmas conceituais descritos anteriormente. Graciliano 
Ramos constrói sua personagem de modo que Fabiano tenha aversão à vida ur-
bana. Um dos motivos dessa aversão seria a cobrança de impostos e a exploração 
financeira que representantes do governo, comerciantes e o patrão deste vaqueiro 
faziam com ele, constituindo, assim, uma aversão também ao capitalismo. 

Considerações finais

Deste modo, aparentemente tanto Policarpo Quaresma quanto Fabiano são 
construções literárias de personagens brasileiras com diferentes valores simbólicos 
e regionais do gênero masculino. Eles podem ser considerados como representa-
ções de uma identidade máscula e nacional, uma vez que a identidade nacional se 
configura como um tipo de identidade cultural (HALL, 2015). Nas obras em que eles 
estão inseridos, o fator da influência social é marcante na delimitação de conceitos 
de gênero que impregnam as descrições dos protagonistas e das demais persona-
gens, bem como o universo fictício de suas estórias, apesar desse universo estar 
alicerçado em influências históricas reais nas quais estiveram familiarizados os seus 
respectivos autores (CANDIDO, 2008). 
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Tanto Policarpo quanto Fabiano são personagens cujos enredos de suas res-
pectivas narrativas os levam involuntária ou ingenuamente para um destino infeliz. 
Nesse trabalho procurou-se evidenciar que fatores externos a esses indivíduos, no 
caso a subserviência ao autoritarismo e poder, bem como fatores internos, exem-
plificados pela prática ou não-prática de letramento, favoreceram a condução das 
decepções e peripécias, as quais se mostraram relevantes nas duas obras.   

Buscou-se também demonstrar que tais personagens masculinizadas repre-
sentam o homem republicano em fases temporais distintas. De modo que, os valo-
res trabalhados e apresentados na personagem Policarpo Quaresma mostram, na 
verdade, uma feminização social do gênero masculino na região Sudeste Pós-Im-
pério, enquanto que Fabiano continua sendo aquele ser, construído literariamente, 
que se esforça em emoldurar uma concepção de homem másculo e viril (apesar de 
todos os seus infortúnios e miserabilidade), propriamente típica das ideologias eu-
gênicas e patriarcais, na formulação regionalista do povo nordestino.   
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simPósio temátiCo

VIDAS SECAS POR UMA ÓTICA SOCIOLÓGICA

MARIA bEVENUTA SALES DE ANDRADE (UERN)
MANOEL FREIRE RODRIGUES (UERN)

O diálogo do social com o literário 

A relação existente entre literatura e sociedade tem como alicerce um sistema 
de reciprocidade, de modo que cada um desses fatores se constrói e é construído 
em concomitância com o outro. Seguindo essa diretriz, fica evidente, por um lado, 
que nenhuma produção artística acontece isoladamente do seu contexto, tornando-
se, portanto, uma excelente fonte de conhecimento para determinados períodos. 
De igual maneira é possível verificar, por outro, a influência que algumas obras exer-
cem em determinados grupos. Como referências para as duas linhas de orientação, 
podemos mencionar os romances de 30, enquanto criações que trazem o contexto 
social de maneira bem demarcada, especialmente pela proposta de engajamento 
que norteava os autores desse período. Comentando sobre essa produção de 30, 
principalmente o bloco regionalista, Alfredo Bosi (1994, p. 392) diz que esta é uma 
escrita de tensão crítica, onde o “herói opõe-se e resiste agonicamente às pressões 
da natureza e do meio social”. Na outra linha de efeito, podemos citar o romance Os 
sofrimentos do jovem Werther, de Goethe, enquanto obra condicionante de compor-
tamento, uma vez que a ação do protagonista desencadeou uma onda de suicídios, 
levando à proibição de vendagem e leitura da obra. Com isso, “[...] percebe-se o 
movimento dialético que engloba arte e sociedade num vasto sistema solidário de 
influências recíprocas.” (CANDIDO, 2006, p. 34).

Considerando esse diálogo contributivo mútuo entre literatura e sociedade, 
defendemos que estas instâncias devam ser analisadas sempre em contiguidade, 
pois somente assim será possível um amplo entendimento de ambas. Desse modo, 
é possível dizer que para uma leitura efetiva de determinado livro faz-se necessário 
o conhecimento do seu horizonte de produção, uma vez que essas duas esferas es-
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tão inter-relacionadas por diversos aspectos, sejam eles ideológicos ou mesmo no 
que se refere às condições técnicas de produção e propagação do objeto artístico. 
Nessa vinculação entre o dado social e a materialidade literária, muitos são os diálo-
gos, mas Antonio Candido (2006) destaca a tríade autor, obra e público como sendo 
o alicerce de uma abordagem crítica que se pretenda sociológica; além disso, eles 
formam as bases funcionais do sistema literário, condição que os coloca no mesmo 
patamar de relevância. 

Sendo assim, a relação entre obra e social tem sido alvo de investigação já há 
muito tempo e um dos pontos evidenciados diz respeito ao condicionamento que a 
norteia. A esse respeito, Candido (2006, p. 13) fala sobre os níveis de dependência 
pelos quais tal diálogo tem sido avaliado. De acordo com o autor, entre os séculos 
XIX e XX o modo como a obra foi percebida oscilou de um extremo a outro: primei-
ro, ela só teria o seu valor assegurado através da sua subordinação social, ou seja, 
estava ali para expor ou não determinados fatos do contexto; em seguida, esse po-
sicionamento foi considerado errôneo e toda a relevância do texto passou a ser atri-
buída à forma, tornando-se o texto autônomo à situação de produção. Atualmente, 
é consenso que a integridade da obra não admite escolher qualquer uma dessas 
visões dissociadas, pois só é possível entender a obra plasmando texto e contexto. 
De tal maneira, a junção desses dois elementos é indispensável para que se te-
nha a totalidade do processo interpretativo. Seguindo nessa linha de pensamento, 
objetivamos com esse trabalho verificar a apropriação do social no romance Vidas 
secas, de Graciliano Ramos, por meio da análise das opções estéticas, priorizando 
a organização formal da narrativa e as escolhas linguísticas constituintes da obra. 
Vale ressaltar que nos propomos a elaborar uma exposição de caráter interpreta-
tivo, porém com propósito didático, isto é, interessa-nos apresentar uma espécie 
de exemplificação de abordagem centrada na verificação do social pelos elementos 
que formam a estrutura textual, dando ênfase, conforme já mencionado, à organi-
zação distribucional da narrativa e à seleção vocabular.

O emolduramento do social pelo literário: a estrutura

Pensando sobre o papel dos fatores sociais dentro desse panorama, Candi-
do (2006) elabora suas considerações a partir de dois espaços: externo e interno. 
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Nesse sentido, o autor menciona a necessidade de, ao se trabalhar com crítica li-
terária, verificar se o fator social “[...] oferece apenas matéria [...]” ou, se vai além e 
“[...] atua na constituição do que há de essencial na obra [...]”. Em outras palavras, 
devemos atentar para a amplitude da influência do externo, buscando perceber se 
esta se restringe à temática ou  alcança também os aspectos estéticos. Para elucidar 
o tema, Candido diz que a relevância do externo não se reduz a causa ou significa-
do, ele importa, igualmente, “[...] como elemento que desempenha certo papel na 
constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno.” (CANDIDO, 2006, p. 14). 

O dado social, que é o externo, quando assimilado pela literatura, aparece de 
forma mais evidente em seu conteúdo, pois é a informação que chega primeiro ao 
receptor por ser o contato mais imediato, quase óbvio. Assim, ao ler Vidas secas, o 
leitor prontamente relaciona a história de Fabiano e sua família ao cenário de estia-
gens tão recorrente no sertão nordestino. Toda aquela escassez, suas consequên-
cias e imposições encontram um equivalente na realidade dessa região castigada 
pelas secas e ignorada pelas instâncias de poder do Estado. Essas informações são 
facilmente reconhecidas e a elas é acrescentado um dado enriquecedor, a forma 
como o autor apresenta as agruras desses retirantes. São essas escolhas de registro 
e organização dos fatos que contribuem para a internalização do social, somando-
se ao tema como mais um conjunto de dicas interpretativas. São, portanto, as op-
ções estéticas um dado somatório que traz para a materialização do conteúdo os 
aspectos sociais, tornando a obra um referente duplo para o seu contexto.

A primeira unidade que assinalamos como exemplo dessa apropriação pelo 
estético em Vidas secas é a ordem em que aparecem os capítulos. Conforme sabido, 
o livro é organizado em treze capítulos, inicia com “Mudança” e termina com “Fuga”. 
Essa escolha na montagem do enredo reforça a ideia de circularidade no que diz 
respeito à condição de marginalizado imposta às personagens. Abrir a narrativa 
com a promessa de uma transformação é trazer um laivo de esperança, mesmo que 
o momento não seja promissor; em movimento contrário, fechá-la com a exigência 
de nova evasão é desfazer qualquer expectativa. Dessa maneira, tal seleção impri-
me um tom de negatividade à história, sugerindo que nenhuma mudança será ca-
paz de tirá-los desse castigo, mantendo-os metaforicamente aprisionados ao estilo 
Sísifo. No entanto, se essa ordem fosse invertida e o começo ocupasse o lugar do 
desfecho, o derrotismo seria coerentemente substituído pela credulidade e a mar-
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cha dessas figuras passaria a ser norteada pelo otimismo. Desse modo, o arranjo 
das partes é também uma estratégia para o processo de internalização e exposição 
do dado social pelo objeto literário. Falando sobre Vidas secas, Luís Bueno (2006, p. 
642) diz que nesse romance a matéria conflituosa existente entre um eu e um outro 
passa a ser objeto da representação literária, isto é, “[...] transfere-se de todo para 
a estrutura narrativa em si –, saindo completamente da esfera da tematização dos 
conflitos.” Embora consideremos inadequada a radicalização empregada pelo autor, 
quanto à possibilidade de a problemática tornar-se apenas elemento estrutural, já 
que esse seria um perigoso reducionismo formalista, concordamos com a relevância 
dessa estrutura para a consolidação do tema, uma vez que sua organização formal 
também contribui com a significação do texto por intensificar o tom de carência.

Ademais dos dois extremos, considerados aqui como polos positivo-negativo, 
há que se considerar a localização do capítulo “Inverno”, este que ocupa o centro 
da narrativa. Por essa posição em relação ao todo da obra, podemos inferir que a 
ocorrência das chuvas funciona como gatilho regulador para as ações e reações das 
personagens. Nessa disposição, assumindo a condição de âmago, a manutenção 
da distância entre o inverno e as outras partes da obra indica ausência e retorno, 
simulando um jogo de perda e ganho. Com isso, sua existência é basicamente um 
estado de espera e é nesse isolamento que a opulência aparece para os retirantes, 
enfatizando que a regra é, de fato, a escassez e o desvalimento. Em face dessas ob-
servações, podemos dizer que a moldura da obra é parte significativa para sua her-
menêutica, uma vez que colabora com a relação existente entre interno e externo. 
A esse respeito, Anatol Rosenfeld (2006, p. 80) diz que determinados contextos re-
querem adaptações estéticas que sejam capazes de absorver as condições do meio 
para transformá-las em elementos formadores da estrutura da obra. Tal adaptação 
condiz perfeitamente com a escrita de delação desenvolvida durante a segunda 
fase do Modernismo brasileiro, momento em que a preocupação dos escritores se 
volta para o futuro do homem e seus problemas com o meio natural e social; dessa 
maneira, uma das propostas desse período passa a ser a exposição das condições 
de sobrevida a que são submetidos os excluídos sociais. 

Nessa mesma toada, os títulos dos capítulos compõem outro item interessante 
para nosso debate. Se tomarmos o índice de Vidas secas, observaremos que não há, 
entre a maioria dos identificadores, qualquer traço de sequencialidade ou causali-
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dade. É importante, portanto, assinalarmos aqui duas exceções em que verificamos 
a presença de vínculos. A primeira acontece entre o quinto e o sexto tópicos, aqui 
demarcados pelos adjetivos novo e velho – estamos falando dos capítulos “O meni-
no mais novo” e “O menino mais velho” –, já a segunda aparece entre o sétimo e o 
oitavo: “Inverno” e “Festa”, embora a sugestão de que se esteja festejando o inverno 
se desfaça na sequência, uma vez que a comemoração tem motivo religioso. Pois 
bem, das treze partes, apenas quatro trazem alguma conexão observada a partir 
de sua nomenclatura; vale mencionar que esse liame acontece em pares e sua sus-
tentação é bastante frágil, conforme apontado. Novamente nos deparamos com a 
noção de segmentação, ao que Rui Mourão (1971, p. 120) chama de “verdadeiros 
casulos de vida isolada”. Tal esfacelamento surge no insulamento promovido pela 
terminologia dos capítulos, que impossibilita a formação de uma imagem geral da 
narrativa. Desse modo, mais uma vez, a estrutura organizacional, exemplificada a 
partir das escolhas que compõem a indexação, torna-se marca do social, isto é, do 
externo que virou fator atuante da organização íntima e particularização da obra, 
atuando enquanto indicativo de valor estético. (Cf. CANDIDO, 2006, p. 14-15). 

Por último, mas na certeza de não termos esgotado o assunto, citamos a qua-
se ausência de diálogo entre as personagens, isto é, do discurso direto. Com essa 
opção o autor reduz as falas dos sujeitos e emprega ora o discurso indireto – moda-
lidade em que o narrador permanece no lugar de enunciador e a voz da persona-
gem segue subordinada ao seu desejo (Cf. REIS; LOPES, 1988, p. 276); ora o indireto 
livre – “tipologia em que a confluência de vozes, marca sempre, de forma mais ou 
menos difusa, a atitude do narrador em face das personagens [...]” (REIS; LOPES, 
1988, p. 277). Com isso, o direito de expressão é diminuído, ampliando as formas 
de representação da inópia a que foram relegados Fabiano e sua família. São essas 
reduções verificadas na tessitura da obra que corroboram com o estado de miséria 
desses retirantes, reafirmando que o tema da seca é assimilado pela elaboração da 
narrativa através de todos esses artifícios estéticos.



218

XXVI Jornada do Gelne

A linguagem 

Além de Candido, Ángel Rama (2001) também defende que a estética ou o sis-
tema formal do literário depende de cada época, pois tem relação direta com o 
desenvolvimento social e econômico de um determinado contexto. Assim, segundo 
Rama (2001, p. 122), “[...] toda obra literária [...] é uma ‘mensagem’ que funciona 
dentro de um ‘sistema’ que o torna compreensível e transmissível [...]”. Desse modo, 
fica evidente que o externo, de fato, não se reduz à seleção temática, ele extrapola 
esse marco e delibera ainda sobre as escolhas estéticas, bem como sobre a forma 
de divulgação das obras.

O segundo elemento identificado como opção estética é a linguagem, entidade 
composta por efeitos oriundos de suas particularidades de sentido. Embora reco-
nheçamos que tal categoria integre a natureza da estrutura, buscaremos centrar 
nossas observações nas seleções lexicais levando em conta, inclusive, algumas au-
sências. De início destacamos o título da obra e sua paradoxal composição formada 
por um substantivo imediatamente anulado pelo adjetivo que o tipifica. A sentença 
“vidas secas” traz um crescente de desenganos alimentado a partir da oposição 
que se estabelece entre os termos, por um lado temos a motivação do ser em ati-
vidade, mas por outra parte surge a esterilidade da falta, invalidando a existência 
inicial. Com essa junção inusitada anuncia-se toda a desventura que acompanhará 
as personagens, de modo que o título funciona como uma espécie de presságio, 
um augúrio de azar a ser confirmado pelo desenrolar da narrativa. Cremos ser per-
tinente atentarmos para o plural da sentença como sendo um multiplicador desse 
desvalimento, são muitos nessa condição miserável enfrentando, solitariamente, 
vários tipos de secas. Assim, a repetição mais uma vez aparece e se explicita pela re-
produção da negatividade, são vidas ceifadas pelas condições naturais e, sobretudo, 
sociais; é a desesperança que rege essas existências natimortas. 

A matiz da desilusão continua como máxima da adjetivação. A presença dessa 
predicação de teor derrotista e a reincidência de vocábulos é mais uma estratégia 
estilística para imprimir no texto a denúncia de uma problemática social ignorada, 
usada como moeda de troca pela politicagem irresponsável que atribui às condições 
climáticas todas as mazelas sofridas pelos retirantes sertanejos. Seguindo a ideia de 
que as escolhas vocabulares contribuem para essa delação, verificamos, ao longo 
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da narrativa, o uso de três qualificativos: vermelho, amarelo e seca (em algumas 
derivações), colocados sempre na perspectiva da adversidade. Para exemplificar tal 
afirmação, fizemos uma breve triagem desses qualificativos:

A catinga estendia-se, de um vermelho indolente [...] (p. 09). [...] quebrada 
apenas pelas vermelhidões do poente. (p. 13). Olhou a catinga amarela, 
que o poente avermelhava. (p. 23) Chegou à porta, olhou as folhas ama-
relas das catingueiras. (p. 43). A catinga amarelecera, avermelhara-se [...]. 
(p. 65). [...] a campina se estendia, seca e dura. (p. 95). Fabiano meteu-se 
na vereda que ia desembocar na lagoa seca, torrada [...]. (p. 99). E olhava 
com desgosto a brancura das manhãs longas e a vermelhidão sinistra das 
tardes. (p. 112). [...] Fabiano espiava a catinga amarela, onde as folhas 
secas se pulverizavam [...] (p. 116).  (RAMOS, 2000, grifo nosso).

Conforme demonstram os fragmentos acima, a repetição desses adjetivos 
funciona como uma memória que intensifica a constância da escassez, no sentido 
de que essa tríade converge para a mesma acepção: a miséria abrasadora. Dessa 
forma, o espaço atua como antagonista, castigando implacavelmente as persona-
gens em uma simulação do contexto social, o externo à narrativa converte-se em 
atmosfera dentro do literário. A respeito dessa ambientação, Candido (1992, p. 47) 
diz que o “o drama de Vidas secas é justamente esse entrosamento da dor humana 
na tortura da paisagem.” Sendo assim, Fabiano e sua família são expostos a uma 
dupla submissão ao serem sujeitados à tirania do meio físico como metáfora das 
injustiças sociais. 

Outro exemplo interessante quanto ao uso de adjetivos pode ser verificado no 
capítulo “Mudança”, momento em que as qualificações, contrariamente à norma, 
anulam no lugar de ressaltar as características. Vejamos o recorte: “A catinga esten-
dia-se, de um vermelho indeciso salpicado de manchas brancas que eram ossadas. 
O voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos”. (RA-
MOS, 2000, p. 10, grifo nosso). Aqui perde-se completamente a ideia de oposição 
formando a nulidade, tudo é desesperança, branco e negro se igualam no faleci-
mento das expectativas que se concretizam por duas polaridades; de um lado as 
ossadas brancas ocupando a terra podem ser compreendidas como uma amostra-
gem das dificuldades sociais, de outro o voo negro dos urubus, em paralelo, seria 
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um desenho mimético dos entraves de ordem natural. Com essas opções lexicais 
a arquitetura textual amplia as significações que, associadas à temática, compõem 
o diferencial da obra no sentido de uma apropriação eficaz do contexto. Conside-
ramos ser apropriado atentar para a pouca variedade de adjetivos, sendo a opção 
repetir. Mesmo as repetições são escasseadas e o predomínio fica por conta dos 
substantivos. A respeito da linguagem em Vidas secas, Rui Mourão (1971, p. 135) faz 
a seguinte análise:

A estilização pela palavra, aqui, é ato extremamente sério no sentido de 
que não pretende ser mero fenômeno isolado, antes busca se inserir no 
processo global da realidade, como concretização que se constitui em 
elemento válido para a compreensão de determinado período histórico.

Além dessa seleção, sublinhamos ainda a opção pela ausência de nomes, como 
é o caso das duas crianças que integram o grupo de flagelados – “o menino mais 
novo” e “o menino mais velho”. A subtração das designações próprias vem reafirmar 
a continuidade da indiferença sofrida pelas personagens, pois não ter nome signi-
fica não ter identidade e esse anonimato revela o processo de despersonalização a 
que foram submetidos. Acompanhando tais pistas, é possível interpretar a inexis-
tência de nomes como alternativa para enfatizar a marginalidade dessas figuras que 
vivem exiladas, encarceradas em uma seca que ceifa, acima de tudo, a sua capacida-
de de ascensão. Há, portanto, uma inadequação do homem diante do processo de 
industrialização e da grande agitação política e social causada pelas mudanças eco-
nômicas surgidas nesse contexto. Todos esses fatores acabam transparecendo na 
produção literária que é também um produto social, ou seja, é importante lembrar 
que as obras de arte não são a imagem da sociedade, elas fazem parte dela e, como 
tal, a contém (Cf. COSTA LIMA, 2002). Dessa maneira, os direitos sociais suprimidos 
no contexto se configuram na obra por diversas facetas, como é o caso da ausência 
de nomes indicando a irrelevância das crianças. A esse respeito, Bosi (1994, p. 393) 
observa que o romance regionalista, por ter um posicionamento crítico, percebe e 
representa os acontecimentos de modo a “[...] revelar as graves lesões que a vida 
em sociedade produz no tecido da pessoa humana [...]. [...] as figuras são tratadas 
em seu nexo dinâmico com a paisagem e a realidade socioeconômica [...]”. 
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Considerações para o momento

Feitas essas observações, defendemos o entendimento de que todas as cate-
gorias aqui elencadas são parte de um vasto leque de estratégias que proporcio-
nam a internalização do contexto ao objeto literário, transformando o dado social 
em aspecto estético. Devemos levar em conta ainda o fato de a produção literária 
ser gerada sob a influência de certas circunstâncias, sejam elas de cunho ideológico 
ou referentes ao sistema comunicacional em voga. Segundo Candido (2006), a in-
fluência ideológica interfere mais explicitamente no conteúdo, enquanto a comuni-
cacional diz respeito mais à configuração. São essas deliberações advindas do meio 
que intervêm, mesmo que inconscientemente, nas produções artísticas e as tornam 
uma representação mimética de determinado quadro social, isto é, os fatores so-
ciais exercem o papel de elementos formadores da obra. Dessa maneira, podemos 
dizer que essas marcas agem sobre o processo criativo apontando as melhores op-
ções de acordo com as condições de produção e recepção de certo horizonte histó-
rico. Sendo assim, a obra é, também, resultado desses dois aspectos: o real coletivo 
e as possibilidades que esse real proporciona ao autor (Cf. COSTA LIMA, 2002).  

Esperamos, com essa breve demonstração, termos construído um exemplo 
didático desse processo de apropriação dos elementos externos pela estrutura for-
mal da obra a partir das possibilidades de análises aqui apresentadas. Vale ressaltar, 
sempre, que a integridade do texto exige uma hermenêutica norteada igualmente 
pela temática e pela estrutura, uma vez que tais instâncias são indissociáveis.
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