
Área Temática 7
Língua, linguagens e 
culturas populares

ANAIS ELETRÔNICOS dA XXVI JORNAdA dO GRupO dE 
ESTudOS LINGuíSTICOS dO NORdESTE

Capítulo da obra Pesquisas em Língua, Linguística e Literatura no Nordeste: 
uma Jornada de quase 40 anos do Gelne. ISBN 978-85-66530-69-8  





3

ComuniCação individual

A CONFIGURAÇÃO DO SUJEITO SOCIAL A PARTIR DA 
LINGUAGEM: UM ESTUDO DE CASO NA PERSONAGEM 
MACABÉA

DARLENE SILvA SANTOS SANTANA1 (UESB/IFBA)
AvANETE PEREIRA SOUSA2 (UESB) 

O sujeito é apreendido a partir de sua constituição verbal (relação dialética) e a 
Linguagem é o meio de interação do sujeito com o mundo, sendo, portanto, resul-
tado de um processo comunicativo. Por esse viés, delineia-se o objeto deste estudo: 
a constituição do sujeito a partir da linguagem, em que se utiliza como escopo da 
pesquisa a personagem Macabéa, de “A Hora da Estrela” da autora Clarice Lispector, 
tomando-a como representação de um ser existencial. 

Compreende-se que o relato é uma amostragem da vida real, e, no caso de 
Macabéa, de seres impercebíveis que passam a ser vistos e percebidos por inter-
médio do drama. Isso se dá pelo caráter da obra literária de repercutir o mundo 
real a partir de uma mão que o vê e o delineia. Macabéa é lida como construto de 
uma realidade social vigente no contexto moderno, reflexo/representante de um 
problema social em que o criador lê, delineia, deforma e contorna os traços dessa 
realidade pelo viés artístico. A Literatura, neste trabalho, é compreendida como Arte 
que toma como matéria-prima as vivências reais do cotidiano para, com o uso da 
imaginação e criatividade, remontar o olhar sobre essas vivências. É a arte da in-
venção do cotidiano, ora em forma de denúncia, ora em forma de reflexão sobre os 
silenciamentos, ora como deformação crítica de tal realidade. Literatura, portanto, 
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reflete o real no uso artístico da representação, pois é a partir dele que é construído, 
lido e compreendido. 

Para Walter Benjamin “narrar é ‘intercambiar experiências’” (1987, p. 198). A 
narrativa permite ao leitor novas experiências, novas percepções, novos contatos 
com realidades circunscritas pelo prisma artístico. A literatura não é mero registro 
histórico de uma realidade, mas canal pelo qual o leitor se permite problematizar 
tal realidade. Mônica Velloso em seu artigo “A literatura como espelho da nação3” 
afirma que: 

em lugar de retratar o real, o que ela busca é transfigura-lo. E é proble-
matizando a realidade histórica, transformando-a em aventura, que o 
autor constrói sua obra. [...] A realidade histórica é mero instrumento, 
matéria-prima sobre a qual trabalha o artista quando recria a realidade. 

A matéria-prima na obra “A Hora da Estrela” foi as Macabéas do cotidiano. De 
uma forma explícita e direta, a ficção representa um acontecimento social ao criar 
uma personagem que, inibida da linguagem e, portanto, de sua interação com o 
mundo, se constrói marginalizada diante de um sistema e de “um mundo todo feito 
contra ela” (p. 15). O próprio narrador do romance tenta descrever sua matéria-pri-
ma aproximando a personagem da realidade comum: “Se há veracidade nela –e é 
claro que a história é verdadeira embora inventada” (p. 12). E ainda: “É que numa rua do 

Rio de Janeiro peguei no ar de relance o sentimento de perdição no rosto de uma moça 

nordestina” (p. 12); “De uma coisa tenho certeza: essa narrativa mexerá com uma coisa de-

licada: a criação de uma pessoa inteira que na certa está tão viva quanto eu” (p. 19). É uma 

verdade inventada com base numa realidade percebida. 

Ainda sobre abordar a realidade na ficção literária, Bourdieu (1996, p. 49) diz 
que 

3. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 1, n. 2, 1988, p. 239-263.p. 241. Disponível em: <http://bibliote-
cadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2162/1301>. Acesso em Mai/16.
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A forma na qual se enuncia a objetivação literária é sem dúvida o que 
permite a emergência do real mais profundo, mais oculto, porque ela é 
o véu que permite ao autor e ao leitor dissimula-lo e dissimula-lo para 
eles próprios. [...] O encanto da obra literária deve sem dúvida, em gran-
de parte, a que fale das coisas mais sérias sem pedir [...] para ser levada 
completamente a sério. 

A literatura trata de coisas sérias. O livro “A hora da estrela” trata com serieda-
de sobre pessoas do dia a dia que se encontram oprimidas por códigos incompre-
ensíveis para elas; pessoas que se calam e se omitem diante da realidade opressora 
e injusta; pessoas que não se posicionam e não se expressam diante do outro pela 
falta da apropriação da linguagem. Levar a sério a condição das Macabéas reais a 
partir da reflexão de uma personagem ficcional é o objetivo deste estudo. 

Macabéa é uma moça simples, emigrante nordestina que vai para o Rio de Ja-
neiro em busca de melhores condições de vida. Com sua única instrução escolar, a 
datilografia, consegue um emprego que lhe dá as condições mínimas para custear 
minimamente os custos financeiros de uma parca vida. Sem pai nem mãe, foi criada 
por uma tia beata cuja lembrança que tem é apenas dos cascudos e castigos que 
recebia sem ao menos saber os motivos. 

As interações sociais que Macabéa vivencia ao longo da narrativa são com 
Olímpico, o namorado; Glória, a colega de trabalho; as três Marias, cujos diálogos 
não passam de poucas transcrições; o patrão, com uma relação também bastante 
restrita; a cartomante, que decreta seu gran finale; e o rádio relógio, esse sim com-
panheiro das muitas madrugadas de Macabéa.

Tratando-se da constituição do sujeito a partir da Interação Verbal, Bakhtin (2004) 
afirma que “toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através da 
palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à coleti-
vidade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros” (p. 113). É a 
partir da interação verbal que o sujeito se constitui como tal; as trocas de experiências, 
os conselhos, as ordens, as explicações, vão fornecendo bases para ações futuras.

As interações sociais da personagem Macabéa, como já descritas, são poucas, 
e os diálogos traçados são sempre superficiais. Em sua descrição, o narrador diz 
que “ela falava, sim, mas era extremamente muda (p. 29)”. Na descrição dos diálo-
gos que tinha com seu namorado Olímpico, percebe uma parca interação verbal. 
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Enfim o que fosse acontecer, aconteceria. E por enquanto nada acontecia, os 
dois não sabiam inventar acontecimentos. Sentavam-se no que é de graça: banco 
de praça pública. E ali acomodados, nada os distinguia do resto do nada. 

[...] 
Ela: –Falar então de quê? 
Ele: –Por exemplo, de você. 
Ela: –Eu?! 
Ele: –Por que esse espanto? Você não é gente? Gente fala de gente. 
Ela: –Desculpe mas não acho que sou muito gente. 
Ele: –Mas todo mundo é gente, Meu Deus! 
Ela: –É que não me habituei. 
[...] 
Ele: –Olhe, eu vou embora porque você é impossível! 
Ela: –É que só sei ser impossível, não sei mais nada. [...] 
(p. 48) 

Não há um trânsito coerente no decorrer da conversa. A falta de assunto e de 
trocas de experiências entre os personagens mostram o tipo de relações que Ma-
cabeá conseguia traçar com as pessoas próximas. Não se sentir gente é um mostra 
da falta de compreensão que Macabéa tinha pelas coisas simples da vida e de si 
mesma. 

Em outro trecho de diálogo com o namorado, Macabéa continua se mostrando 
sem assunto para traçar uma interação com o outro: 

Eles não sabiam como se passeia. Andaram sob a chuva grossa e para-
ram diante da vitrine de uma loja de ferragem onde estavam expostos 
atrás do vidro canos, latas, parafusos grandes e pregos. E Macabéa, com 
medo de que o silêncio já significasse uma ruptura, disse ao recém-na-
morado: 
-Eu gosto tanto de parafuso e prego, e o senhor? (p. 43-44)
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Nota que se é um comentário totalmente desconexo do contexto de ambos 
os personagens. Para se tentar um diálogo, Macabéa faz uso daquilo que está em 
sua realidade concreta, sem a mínima abstração dos significados das palavras utili-
zadas. O silêncio é recorrente em um momento que não se tem o que dizer, ou de 
uma pausa para uma reflexão sobre algo a ser dito. No caso transcrito, o silêncio foi 
rompido com um comentário totalmente sem sentido, mostrando que não houve 
uma reflexão precedida. 

Em outro trecho de diálogo, dessa vez com o patrão, se mostra omissa e sub-
serviente, sem saber o que dizer no momento em que as circunstâncias se mostra-
vam contra ela: 

Faltava-lhe o jeito de se ajeitar. Tanto que nada argumentou em seu 
próprio favor quando o chefe da firma de representante de roldanas 
avisou-lhe com brutalidade que só ia manter no emprego Glória, sua 
colega, porque quanto a ela, errava demais na datilografia, além de su-
jar invariavelmente o papel. Isso disse ele. Quanto à moça, achou que 
se deve por respeito responder alguma coisa e falou cerimoniosa a seu 
escondidamente amado chefe: -Me desculpe o aborrecimento. (p. 24-25) 

Não argumentar em seu próprio favor, não se posicionar frente a uma circuns-
tância, ser omisso na resolução dos seus próprios problemas, são reflexos da falta 
de domínio da linguagem, de uma percepção mal formada de sua realidade, de uma 
deficiência na formação crítica do sujeito. “Por que ela não reage? Cadê um pouco 
de fibra? Não, ela é doce e obediente” (p. 26). 

Macabéa também não fazia perguntas. “Adivinhava que não há respostas”. 
Quando criança, também não se queixava dos castigos da tia: “A menina não per-
guntava por que era sempre castigada mas nem tudo se precisa saber e não saber 
fazia parte importante de sua vida” (p. 28); pouco pensava na sua própria realidade, 
no mundo que a cercava, nas injustiças sociais que passava, nas injúrias descabidas 
que aguentava. “Para ela a realidade era demais para ser acreditada. Aliás, a pala-
vra “realidade” não lhe dizia nada” (p. 34). Por não compreender a realidade como 
um contexto que pode ser modificado, não indagava sobre possibilidades de vida 
melhor.
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A linguagem permeia o campo da consciência do sujeito. Lahure, citando Bou-
veresse (1987, p. 222-223), diz que “A linguagem na qual comunicamos é igualmente 
a linguagem na qual pensamos, que pensamos numa certa medida com palavras, e 
muitas vezes nas mesmas palavras das quais nos servimos para comunicar os nos-
sos pensamentos”. Sendo assim, não se pode falar de um discurso que não emana 
da consciência do indivíduo. Não há manifestação em palavras daquilo que não 
permeia o pensamento daquele que diz. 

Macabéa “era calada (por não ter o que dizer), mas gostava de ruídos. Eram 
vida. Enquanto o silêncio da noite assustava: parecia que estava prestes a dizer uma 
palavra fatal” (p. 33). O silêncio por não ter o que dizer significa pouca experiência, 
pouca percepção de sua própria realidade. Com uma infância de pobreza e educa-
ção rígida, as relações sociais que Macabéa conseguiu experimentar não lhe trouxe 
bagagem para perceber o mundo que a cerca. E o narrador continua: “Esse não-sa-
ber pode parecer ruim mas não é tanto porque ela sabia muita coisa assim como 
ninguém ensina cachorro a abanar o rabo e nem a pessoa a sentir fome; nasce-se e 
fica-se logo sabendo” (p. 29). O conhecimento que Macabéa possui se restringe ao 
conhecimento do natural, daquilo que é da própria natureza humana. Mas falta o 
conhecimento do mundo social, esse que vivemos. Esse conhecimento não é cons-
truído sem a apropriação da linguagem, pela qual o sujeito expressa-se, molda-se, 
forma-se e reforma-se. Em um ciclo contínuo de contribuição com o outro e consigo 
mesmo. 

Para Bakhtin (2004) “se os limites do que pode ser conhecido coincidem com 
os limites do que pode ser pensado, eles coincidem também com os limites do que 
pode ser expresso proposicionalmente” (p. 41) e ainda: “Não é tanto a expressão 
que se adapta ao nosso mundo interior, mas o nosso mundo interior que se adapta 
às possibilidades de nossa expressão, aos seus caminhos e orientações possíveis” 
(p. 118). Ou seja, os pensamentos estão ligados àquilo que se tem conhecimento, 
às coisas reais que permeiam a vivência. Não se pode transcender ao pensamento 
àquilo que ainda não foi conhecido e, não se pode expressar linguisticamente, de 
forma consciente, aquilo que não foi transcendido ao campo psíquico, à cognição. 
Os limites do discurso provêm dos limites dos pensamentos e daquilo que se conhe-
ce, daquilo que se tem domínio discursivo para expressar. O que falta em Macabéa 
é a percepção de si e do mundo, sem
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a qual sua expressão está comprometida. Em sua conversa com Olímpico, Ma-
cabéa diz: “–Não, não tenho nenhuma [preocupação]. Acho que não preciso vencer 
na vida. Foi a única vez em que falou de si própria para Olímpico de Jesus. Estava 
habituada a se esquecer de si mesma. Nunca quebrava seus hábitos, tinha medo de 
inventar” (p. 49). Habituar a esquecer de si conduz o sujeito a práticas de conformis-
mo e passividade. 

Ainda se tratando da relação entre consciência e linguagem, ou pensamento 
e linguagem, Vygotski (2000, p. 398) afirma que “encontramos no significado da pa-
lavra essa unidade que reflete da forma mais simples a unidade do pensamento e 
da linguagem”. É a partir da significação dos conceitos, da escolha dos termos, que 
a expressão é efetivada. As palavras traduzem o pensamento, traduzem a significa-
ção que se quer expressar. E ainda completa que: 

Toda generalização, toda formação de conceitos é o ato mais específico, 
mais autêntico e mais indiscutível de pensamento. Consequentemente, 
estamos autorizados a considerar o significado da palavra como um fe-
nômeno de pensamento. Assim, o significado da palavra é, ao mesmo 
tempo, um fenômeno de discurso e intelectual. 

Essa afirmativa de Vygotski permeia a significação do discurso. Por meio da 
associação é que leio um enunciado. A leitura e sua significação perpassam o pen-
samento. Interpreto na medida que penso, que associo com meu mundo, meus 
conhecimentos de mundo. É o que Paulo Freire (1985) concluiu: “A leitura de mundo 
precede a leitura da palavra”. A significação da palavra perpassa pelo vivido, apren-
dido e transcendido pelo sujeito. 

Em se tratando da externalização do conhecimento e da troca de saberes que 
a linguagem proporciona e, portanto, da Linguagem como meio de interação do 
sujeito com o mundo e a construção do conhecimento a partir da Interação Social, 
Ricoeur (2005, p. 34) diz que 
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A própria linguagem é o processo pelo qual a experiência privada se faz 
pública. A linguagem é a exteriorização graças à qual uma impressão é 
transcendida e se torna uma expressão ou, por outras palavras, a trans-
formação do psíquico em noético. A exteriorização e a comunicabilidade 
são uma só e mesma coisa, porque nada mais são do que a elevação de 
uma parte da nossa vida ao logos do discurso.

A partir da linguagem, aquilo que é pessoal pode ser socializado, apresentado 
ao mundo. As concepções formadas a partir de várias leituras e das vivências são 
compartilhadas com os outros; a significação das experiências e o conhecimento 
são compartilhados e a troca de saberes se torna possível. 

“–Nessa rádio eles dizem essa coisa de “cultura” e palavras difíceis, por exem-
plo: o que quer dizer “eletrônico”? Silêncio” (p. 50). Nessa passagem do livro, Maca-
béa tenta dialogar com Olímpico utilizando o pouco conhecimento que adquirira 
nas madrugadas ouvindo o Rádio Relógio no rádio. O silêncio interrompia o possível 
diálogo, pois não havia trocas. A tentativa de traçar um diálogo a partir da exterio-
rização de uma experiência pessoal não foi possível, uma vez que Olímpico não se 
permitia admitir não saber. Silêncio esse que percorrera toda a vida de Macabéa. 

É na interação social proveniente da interação verbal que o sujeito se faz, se 
desfaz e refaz, se conscientiza, se questiona, se permite. Ao ser humano cabe a inte-
ração racional com o outro; racional porque é construída conscientemente a partir 
da linguagem. 

As palavras de Wittgenstein (2001, item 5.6) “os limites de minha linguagem sig-
nificam os limites de meu mundo” concordam que o sujeito só pode expor à lingua-
gem aquilo que se conhece, que se teve contato, e também enfatiza a necessidade 
da linguagem para a construção de seu mundo, a possibilidade de intervenção e de 
interação com sua própria realidade. Até aqui, compreende-se que nada se faz sem 
a linguagem, e nada se constitui sem a mesma. Afinal, a construção do mundo des-
crita em Gêneses se deu a partir dela, e continua se refazendo até hoje. 
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Considerações finais

O estudo da linguagem é contemplado em todas as áreas que estuda o homem, 
uma vez que o desenvolvimento humano e sua atuação perpassam pela linguagem. 
A compreensão dessa interação entre a linguagem e a constituição do sujeito é bas-
tante percebida na construção da personagem Macabéa que desperta um olhar 
atencioso para as Macabéas impercebíveis no dia a dia, mas tão corriqueiras. A per-
sonagem reflete o homem socialmente constituído e socialmente excluído pela falta 
da apropriação da linguagem. A personagem representa um ser social real, em que 
é trazida para a ficção a condição daquele que perde a voz pela perda da linguagem. 

A expressão “mundo todo feito contra ela” não se refere à situação de vingança 
ou propósito a que foi criado esse mundo, mas significa a condição de um ser que 
não consegue se inserir e se perceber no meio em que vive. Não se contextualiza 
em sua própria realidade. Não se situa no seu tempo e no seu espaço, justamente 
por não apropriar dos significados de todos os signos e símbolos que lhe cercam. 

Não se trata de silenciamento, nem de repressão. A violência submetida àquele 
que perde a voz por não conseguir dizer é outra. O mundo que a cerca não pertence 
ao seu mundo individual, o seu mundo é ainda muito menor que o mundo que a 
cerca, tornando-a vítima desse mundo maior. Os signos e símbolos que constituem 
o mundo que a cerca estão além do seu repertório e, portanto, além do seu pensa-
mento. 

Assim, a exclusão do sujeito não está somente nos meandros da cor, do gê-
nero, da regionalidade, mas também está no âmbito da linguagem, que permite a 
expressão de um sujeito consciente de si e do meio que o cerca e, por isso, capaz de 
situar-se e impor-se.
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EDUCAÇÃO E CULTURA: uma parceria necessária

MANOEL ZóZIMO (FUNDAJ)
SOLANGE CARvALhO (FUNDAJ)
EDILENES ZóZIMO (UFRPE)

Introdução

Este artigo trata da dinâmica estatal na criação e extinção de seus ministérios. 
O foco que daremos às discussões será a pertinência da manutenção do Ministério 
da Cultura em relação ao Ministério de Educação.

Sabe-se que a Educação não pode prescindir da cultura para atuar, uma vez 
que as manifestações culturais estão presentes na formação de vida dos discentes 
e a educação formal tem como ponto fulcral a cidadania e as questões identitárias. 

Para realizar esta breve reflexão, buscamos ouvir a opinião dos atores sociais 
representados nas redes sociais, mais especificamente, no Facebook, que tem de-
monstrado ser um lócus fértil de disseminação de informação. Em que pese a ten-
dência do suporte, favorecer a linha de pensamento do dono da página, os integran-
tes das redes sociais, vivenciando a formação discursiva do impeachment que vem 
mexendo com toda a sociedade brasileira, postam livremente sua opinião a qual 
pode ser avaliada de maneira “imparcial” na medida do possível dentro do fazer 
científico.

  
Políticas públicas

A concepção de Política Pública gira em torno das ações (estatais)  com o intuito 
de torná-las públicas como uma lei, a exemplo, do Programa Cultura Viva. Existem 
também as políticas de governo, ou seja, aqueles programas criados pelo governo 
que podem ter curta duração. Eis porque tem se tornado um grande desafio entre 
os governantes elaborar políticas que se sustentem quando o mandato terminar. A 
dinâmica das gestões tem mostrado que essa é uma prática, consciente ou incons-
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ciente, adotada por gestores que assumem o poder. A criação e extinção de Minis-
térios, por exemplo, tem sido uma prática desde a República. 

 São vários os estudiosos que se tem debruçado sobre a concepção de polí-
ticas públicas (PEDRO CÉLIO, 2002; BUCCI, 2002; MORAES, etc) os quais conferem 
prioridade à cidadania. Segundo Pereira (2008), as políticas públicas pertencem ao 
âmbito do direito público, devendo ser reconhecidas pelo Estado em atenção às 
necessidades sociais.

Políticas culturais

Para tratar de Políticas Culturais, necessitamos compreender a concepção de 
cultura, uma vez que envolve concepçõe s diversas. Partimos do entendimento que 
o conceito de Cultura envolve vários aspectos da capacidade humana: capacidade 
de transformar, unir o mundo; capacidade universal criativa do ser humano;  entre 
outras.

Por ser um instrumento epistemológico que subsidia o alcance de objetivo 
de compreender e explicar a diversidade na unidade e da unidade na diversidade, 
uma vez que o que nos identifica é essa capacidade de sermos diferentes, uma 
política pública elaborada com vistas ao desenvolvimento social. Há assim a ne-
cessidade de um instrumento de construção e elaboração das políticas públicas 
voltadas à cultura. 

O conceito de cultura, contudo, extrapola os limites científicos. Porque os con-
ceitos são universais, gerais, sobre o que se pensa ou fala sobre algo, já cultura, diz 
respeito à diversidade, ou seja, não pode ser unicamente universal haja vista às 
especificidades inerente às etnias ou mesmo aos agrupamentos, portanto abrange 
tanto ao âmbito universal, quanto ao específico. O que importa registrar para essa 
brevíssima reflexão é saber a quem se presta a concepção de cultura, ou seja, a 
que sistema político serve.

Para Lévi Strauss (1993) trata-se de um conceito que nasce para falar da diver-
sidade em oposição a uma ação política. Com o fim do colonialismo, a gramática 
política mundial foi modificada, o espaço entre as diferentes culturas foi se tor-
nando cada vez menor, alternando consistentemente o contexto moral e político 
da antropologia, emergindo daí outra realidade mundial, onde as conexões trans-
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nacionais passaram a exercer um enorme impacto sobre o trabalho de campo. Os 
desdobramentos do impacto que a aplicação desse conceito vai causar, no entanto, 
dependem dos pontos de vistas empregados. Estamos vivenciando um momento 
de transição cultural, em que leva à compreensão de que esse processo é contínuo 
e acentuado pela globalização. Para aplicar esse conceito é necessário levar em 
conta os fluxos, as transições, os processos de aculturação, as trajetórias culturais 
que são construídas historicamente e também a ação humana, que apesar de so-
frer muita influência das estruturas culturais é capaz de transformá-las. Manter a 
cultura como algo intocável está longe de resolver os problemas que eventualmen-
te surgem em sua conceituação.

As mudanças nas tradições e na cultura implicaram também em transforma-
ções sociais, atento a esse fato, pode-se perceber o motivo de alguns teóricos da 
etnologia no passado resistirem às mudanças, por apoiarem posições conservado-
ras e temerem um possível desaparecimento de seu objeto de estudo.

Para Sahlins (1997), o desaparecimento da cultura como premissa do conhe-
cimento antropológico é apenas teórico, pois isso impossibilitaria a compreensão 
da organização das ações e experiências humanas através dos símbolos, particula-
ridade da espécie humana de importância fundamental para o mesmo. Seria uma 
negação do conhecimento adquirido anteriormente, se a cultura fosse extinta sob 
a égide de um passado duvidoso. Para o autor, não há contradição entre tradição 
(história que entra em contato com outros grupos) e contemporaneidade, os con-
ceitos são incorporados e transformados, isto significa que as categorias são uni-
versais, mas o conteúdo dessas categorias é variável. 

Em todas as sociedades, há distinção de gênero, divergindo apenas na forma 
da expressão. A crítica está na renovação desse olhar para essa diversidade e ver 
que o conceito de cultura não é bom nem mal, mas sim útil. O principal objetivo da 
antropologia seria, então, entender como é que os grupos se criam e se recriam 
ao mesmo tempo. O conceito de cultura passa a ser, portanto, instrumentalizado 
para atingir certos objetivos de direito, como um sistema político de dominação 
por exemplo. 

Para tratar de Política Pública Cultural, há que se remeter à atuação do Gover-
no Lula (2004-2012), pelo destaque e a valorização que deu às ações culturais em 
detrimento dos seus antecessores, cuja atenção não condizia com a sua importân-
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cia para a construção do desenvolvimento democrático por meio das manifestações 
culturais, da criatividade dos sujeitos sociais, com as quais, conforme Pereira (2008), 
se poderia melhor refletir as questões educativas. O ex-Presidente Luís Inácio Lula 
da Silva, em sua gestão preocupou-se em ampliar o acesso aos bens e manifesta-
ções culturais além de ampliar o espírito criador do brasileiro, com a participação 
intensiva do então ministro da cultura Gilberto Gil.

Ministério da Cultura

O Ministério da Cultura é criado pela Presidência da República sob decreto. 
Compõe-se de órgãos colegiados, contando entidades vinculadas, ao todo, sete, 
em que  três são autarquias e quatro fundações que envolvem campos específi-
cos de atuação. Quais sejam: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan), Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), Agência Nacional do Cinema (Anci-
ne), Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), Fundação Cultural Palmares (FCP), Fun-
dação Nacional das Artes (Funarte) e Fundação Biblioteca Nacional (FBN).

Quanto à sua missão1, o Ministério da Cultura tem sua missão vinculada 
às entidades relacionadas, cada qual com sua especificidade.2 Quais sejam: 1. 
A Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), cuja missão é a promoção, preserva-
ção e a pesquisa da memória e da produção literária e humanística. 2. O Instituto 
de Patrimônico Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que tem por missão preser-
var o patrimônio cultural brasileiro (formas de expressão, modos de criar, fazer 
e viver; criações científicas, artísticas e tecnológicas; obras, objetos, documentos, 
edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; os 
conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico). Seu foco é identificar, documentar, prote-
ger e promover o patrimônio cultural brasileiro. 3. A Agência Nacional do Cinema 

1. Mais sobre as metas do Ministério, cf. Programa 2027 Cultura: Preservação, Promoção e Aces-
so. Dispnível em: http://www.cultura.gov.br/documents/10883/11294/Metas+do+Plano+Plurianu-
al+%E2%80%93%20PPA/688eb6ed-7d16-4a38-a61a-25ce2d98271a?version=1.0Acesso em 30 maio 
2016.

2. Cf. MinC. Disponível em:  http://www.cultura.gov.br/entidades-vinculadas. Acesso em: 32 maio 2016.

http://www.cultura.gov.br/documents/10883/11294/Metas+do+Plano+Plurianual+%E2%80%93 PPA/688eb6ed-7d16-4a38-a61a-25ce2d98271a?version=1.0
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/11294/Metas+do+Plano+Plurianual+%E2%80%93 PPA/688eb6ed-7d16-4a38-a61a-25ce2d98271a?version=1.0
http://www.cultura.gov.br/entidades-vinculadas
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(Ancine) tem por missão induzir condições isonômicas de competição nas relações 
dos agentes econômicos da atividade cinematográfica e videofonográfica no Brasil, 
em prol do fortalecimento da indústria competitiva e autossustentável. Atua sob 
o desafio de aperfeiçoar seus instrumentos regulatório. Incentiva o investimento 
privado, a fim de disseminar os produtos audiovisuais nacionais e independentes. 
4. Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), cuja missão é promover e assegurar a 
implementação de políticas públicas para o setor museológico, a fim de contribuir 
para a organização, gestão e desenvolvimento de instituições museológicas e seus 
acervos. Também se propõe a estimular a participação de instituições museológi-
cas e centros culturais nas políticas públicas para o setor museológico e nas ações 
de preservação, investigação e gestão do patrimônio cultural musealizado. 5. Fun-
dação Cultural Palmares (FCP). Tem por missão promover e preservar a cultura 
afro-brasileira, com foco na igualdade racial e valorização das manifestações de in-
fluência africana, potencializando a população negra do Brasil para contribuir para 
o desenvolvimento do País. Sua missão é também proteger e disseminar a cultura 
negra. 6. Fundação Nacional de Artes (Funarte), cuja missão é desenvolver políti-
cas públicas que fomentam as artes visuais, a música, o teatro, a dança e o circo, a 
fim de incentivar a produção e capacitação de artistas, pesquisas. Preservação da 
memória e formação de público para as artes no País, por meio de bolsas e prê-
mios, programas de circulação de artistas e bens culturais, execução de oficinas, 
publicação de livros, recuperação e disponibilização de acervos, consultoria técnica 
e apoio a eventos culturais no Brasil e no Exterior. 7 Fundaãao Biblioteca Nacio-
nal (FBN), funciona como Agência Nacional do ISBN (International Standard Book 
Number), com missão de coordenar e incentivar o uso de sistema internacional de 
numeração de livros e atribuir códigos às editoras e às publicações nacionais para 
efeito de divulgação e comercialização.

Políticas Educacionais

Para muitos autores, a exemplo deste que se segue, a ideia de uma escola úni-
ca para todos tem influência germânica cuja educação formal (escolar) parece ter a 
pretensão humanizadora.
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[...] sob o manto de um pretenso humanismo universal, o que estava em 
jogo era a imposição, pela via educacional, de um padrão cultural único, 
que era ao mesmo tempo branco, machista, de forte conotação judaico-
cristã, eurocêntrico e, é claro, de preferência germânico (VEIGA-NETO, 
2003, p. 10).

 
Como se pode compreender do supracitado autor, o problema que se encon-

tra na proposta de desenvolvimento humano da educação é sua política unicista 
em relação ao modelo de cultura e que, de certa forma, é imposto aos educandos.

 É vasta a literatura em que muitos autores corroboram a relação íntima en-
tre a cultura e a educação, uma vez que esta intenta preparar aprendiz para o 
mundo acadêmico,  mercado de trabalho e para a vida. Esse é um tema muito po-
lêmico, mas pouco esboçado. As manifestações artísticas e culturais são parceiras 
da educação, que deve se valer da cultura da convivência dessas duas formas de 
aprendizado, ou por uma visita a um museu, ou uma peça de teatro entre outros 
elementos culturais que devem ser vivenciados na educação cuja finalidade é a 
formação cidadã. Trata-se de um aprendizado continuado, como diz Freire (2011), 
“O homem é um ser inconcluso, por essência inacabado e se constitui e se forma 
a si mesmo ao longo de sua existência, considerada aqui a educação permanente 
enquanto expressão de continuidade da educação toda a vida do indivíduo”.  Nesse 
entendimento, advoga-se a parceria entre a educação e a cultura, uma vez que a 
primeira se presta ao desenvolvimento humano. 

 
Ministério da Educação

O Ministério da Educação, desde sua criação, em 1930, pelo governo de Getú-
lio Vargas, já nascera com várias pastas para atender suas demandas governamen-
tais. Esse Ministério, órgão da administração direta é responsável pela demanda 
educacional de todo o País, cabendo-lhe todas as competências relacionadas aos 
níveis de ensino do fundamental ao superior, incluindo a educação especial e o en-
sino à distância, com exceção do ensino militar, além da competência relacionada 
à pesquisa e extensão universitária, avaliação, informação e pesquisa educacional, 
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além de ser de sua responsabilidade atende às carências das famílias e escolariza-
ção de seus filhos, conforme registro no Portal do MEC. 

Quanto às suas competências, o Ministério da Educação as distribui entre ór-
gãos a ele vinculados, conforme a Lei Decreto, n. 7.690, conforme o site do Pla-
nalto.3 Além da Fundação Joaquim Nabuco, instituição voltada a avaliação de pes-
quisas socioculturais que abrangem o homem do Norte e Nordeste, com fins de 
atender a demanda da educação e cultura, o Ministério da Educação abrange di-
versos órgãos, quais sejam: Concelho Nacional de Educação (CNE), que atua na de-
mocratização da educação nacional, Instituto Nacional de Educação Anísio Teixeira 
(Inep), órgão responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSH), responsável pelos hospitais universitá-
rios, a Comissão de Aperfeiçoamento de Nível Superior (CAPES), responsável pela 
avaliação de Programas de Pós-Graduação Strictu Senso no âmbito nacional.

Educação e cultura: trabalhando em conjunto
 
Os estudos culturais no Brasil apontam que a cultura já nascera vinculada à 

educação. Desde as primeiras políticas públicas culturais à época de Getúlio Var-
gas, já se entende sua pertinência para a Educação. Os Ministérios relacionados à 
Educação responsáveis pela elaboração das primeiras políticas públicas no âmbito 
da cultura são: Ministério dos Negócios da Educação e Saúde, Ministério da Edu-
cação e Saúde, cujo objetivo era divulgar as ações do governo, criando assim uma 
áurea inspiradora de nacionalidade e consequentemente o sentimento de nação 
brasileira.

Segundo a professora Amélia Hamze, a cultura e a arte é base para a edu-
cação integral, em que se observa uma estreita ligação entre cultura e educação 
a caminho da educação de qualidade. Segundo ela, o aprendizado se torna mais 
fácil quando se trabalha com a criatividade que se relaciona a realidade cultural do 
aprendiz. O programa Mais Cultura nas Escolas tem essa visão e busca vincular ao 
ensino, as experiência culturais e artística dos alunos. Outro programa que enfoca 

3. PLANALTO. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7690.
htm
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essa pertinência é o Mais Cultura nas Universidades, que busca unir os saberes 
científicos aos populares. Esse programa se vale dos campi universitários como 
lócus de produção artística e cultural com a participação das comunidades.4

A cultura é um elemento sine qua non para a educação, uma vez que se rela-
ciona diretamente com a identidade de um povo: “um povo que perde a sua cultura 
perde sua alma, fica sem identidade. (...) o termo cultura tem sido tratado, muitas 
vezes como o campo de saberes peculiares e de base científica”5 

Compreende-se que a Educação não pode prescindir da cultura em suas ativi-
dades pedagógicas, uma vez que deve considerar como educativos o conhecimento 
e o acesso aos bens culturais os quais devem ser oportunizados aos discentes como 
parte do processo de desenvolvimento de competências. 

Há que se considerar, contudo as atividades inerentes a cada área as quais 
exigem atenção diferenciada, e por isso sendo considerada por boa parte da so-
ciedade, pertinente a existência de dois ministérios com suas respectivas missões. 
As distintas especificações das missões do Ministério da Cultura e do Ministério da 
Educação, justificam o desmembramento já conquistado por ocasião do governo de 
Sarney, em 1986. O governo seguinte, de Fernando Collor, considerou desnecessária 
a separação dos referidos ministérios e extinguiu o Ministério da Cultura (MinC), o 
que inspirou o presidente em exercício, Michel Temer a extinguir também, criando 
uma secretaria da cultura que estaria ligada ao gabinete da Presidência.

Diante da celeuma instalada na sociedade sobre essa atitude presidencial, em 
uma época de instabilidade emocional em que as posições favoráveis e contra o 
impeachment da Presidenta Dilma Rouself são turvas, somente avaliadas por pos-
síveis representantes do povo, o presidente interino repensa sua decisão, conforme 
amplamente disseminado na mídia e discutido nas redes sociais. Observemos par-
tes de um artigo divulgado sobre a recriação do MinC, com a apresentação do novo 
ministro da cultura, depois das críticas.

4. Cf. Portal Educação. Disponível em: http://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/cultu-
ra-educacao.htm

5. Idem.
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Após as críticas, Michel Temer voltou atrás na decisão de extinguir a pas-
ta. Marcelo Calero, que havia assumido a secretaria de Cultura no Minis-
tério da Educação, será o novo ministro da Cultura (FERNANDES, 2016).

Desde que anunciou o redesenho da Esplanada dos Ministérios, redu-
zindo de 31 para 23 o número de pastas, Temer enfrentou críticas de 
segmentos da sociedade por extinguir ministérios que tratam de Cul-
tura e questões sociais (...). O mal-estar pela ausência de mulheres na 
composição ministerial fez com que Temer buscasse indicar mulheres 
para a Cultura, mas a rejeição de pelo menos cinco artistas resultou na 
escolha de Calero, que ocupava a Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, 
para o cargo (RATTES. 2016).

Outra possível motivação para a tomada de Michel Temer fora o Ocupe o MinC, 
uma manifestação contundente para a revogação do presidente interino, em que 
artistas se apresentam reclamando a volta da pasta do governo interino. Além do 
Partido dos Trabalhadores (PT), somavam outros a exemplo do Partido Comunista 
do Brasil (PC do B), que reagiram contra a extinção do Ministério da Cultura. Outros 
movimentos ocorreram em rejeição a tal medida governamental, dentro e fora do 
país. Calero aceita o convite de Temer quando já haviam rejeitado algumas mulhe-
res, entre elas Marília Gabriela e Bruna Lombardi.

Em relação à unidade entre educação e cultura, priorizando a formação inte-
gral do indivíduo, há que se considerar um afastamento, cada vez maior do que se 
pode definir por políticas públicas. O Estado torna-se somente um administrador 
das práticas educacionais e culturais, um fiscalizador e regulamentador de ações, 
que exige das instituições privadas que elas assumam suas responsabilidades que 
procuram atender ao mercado de trabalho dentro nos moldes de uma sociedade 
capitalista em que a desigualdade é uma realidade.
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Metodologia

Este breve estudo sobre a pertinência do trabalho em conjunto da Educação e 
Cultura na ideia de junção dos Ministérios da Educação com o Ministério da Cultura, 
foi construída à luz da Análise do Discurso na perspectiva das formações discursivas 
nas redes sociais. Trata-se de uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa. 
A pesquisa é exploratória porque buscamos a familiarização com a temática à me-
dida que avançávamos na compreensão dos pontos e contrapontos que emergiam, 
e ainda emergem, sobre a questão, por meio das postagens dos internautas no 
Facebook. O tratamento dado às postagens foi de abordagem qualitativa por não 
termos controlado estatisticamente as variáveis que condicionaram os discursos, 
optando por interpretar a partir de nossa observação participante.

Como atores sociais, também participamos das formações discursivas sobre 
a ideia de junção dos dois ministérios (Cultura e Educação) e a pertinência da se-
paração.

Análise dos dados

A pesquisa realizada para esta reflexão nos permitiu compreender que há ain-
da conflito e divisão de opinião na sociedade sobre a ação presidencial de extinção 
e criação do ministério da cultura. 

O Ministério da Cultura foi criado pelo Presidente Sarney, extinto pelo Presi-
dente Fernando Collor de Melo, restituído por Fernando Henrique Cardoso, melho-
rado no Governo Lula e Dilma Rouself, em termos de expansão dos projetos sociais, 
e, no governo temporariamente em exercício Michel Temer, extinto e restituído em 
seguida. Essa atitude nos leva a inferir que, a resistência social, sobretudo da classe 
artística, interferiu na resolução que o fez restituir novamente o MinC.

Numa análise geral do corpus, percebemos uma consciência geral da importân-
cia do Ministério da Cultura para atender às demandas das manifestações culturais. 
Por outro lado, uma menor parcela, porém significativa sustenta uma posição opos-
ta à pertinência desse Ministério, uma vez que o Ministério da Educação poderia dar 
conta, uma vez que seria ativada uma secretaria para buscar atender às demandas 
culturais, conforme expresso nos depoimentos que se seguem:
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 Estes são alguns depoimentos que consideram a pertinência do Ministério da 
Cultura:

As demandas culturais devem ficar ao cargo do Ministério da Cultura, 
pois temos um país com diversas manifestações artísticas que o Min da 
Educação não daria conta. O MEC tem uma demanda muito grande da 
parte da educação. Acredito que seja necessário um ministério para a 
cultura, para tratar desses assuntos de forma mais direcionada. (Mes-
tranda em Letras, 35, UFPE)

As artes em geral são uma forma de educação também. Educação infor-
mal e lúdica que atinge espaços e pessoas que a educação formal não 
conseguiria chegar. Acredito que o apoio maior e mais independente 
que um Ministério específico sobre o tema possa fornecer aos projetos 
culturais trará muito mais benefício do que a sua extinção e eventual 
economia a curto prazo. (Agrônom, 40,  UFRPE)

Apesar de entender (mesmo que parcialmente) as estratégias adotadas 
pelo atual governo na tentativa de restabelecer a economia brasileira - 
sendo a extinção do Ministério da Cultura e, consequentemente, sua in-
serção no Ministério da Educação uma das propostas - penso que para 
envolver toda a gama cultural de nosso país esta área, principalmente, 
deve está bem determinada. #cadaumnoseuquadrado Contudo, tiran-
do, colocando, mudando, translocando, introjetando... permanecemos 
em cenários políticos defasados! (Graduado em Letras – 25, FALUB)

Por esses depoimentos, percebemos que os informantes consideram a perti-
nência do Ministério da Cultura, alegando o quantitativo de demandas culturais que 
o MEC não daria conta.

Verificou-se também, alguns discursos mais exaltados, mesmo por aqueles que 
consideram que a Educação não pode prescindir da cultura e que deveria assumir 
as demandas culturais, a exemplo de uma professora de história, como demonstra-
mos a seguir:

https://www.facebook.com/hashtag/cadaumnoseuquadrado?hc_location=ufi
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Sabendo q as artes em geral faz parte da Educaçao, acredito sim q o 
Ministério da Cultura poderia ser inserido dentro do Ministério da Edu-
caçao., e este poderia dar Conta, uma vez q Cultura é Educaçao e Eudu-
caçao é Cultura. No entanto, sabemos q em vários governos a pasta da 
Educaçao sempre foi difícil de resolver várias questoes e princilpamente 
agora com um governo golpista q nao vê a Educaçao e a Cultura Como 
porioridade para o país, querendo juntar as duas para economizar p 
seus bolsos. Os artistas e professores recebem isso como uma afronta 
ao progresso. (Professora de História – Ensino Médio)

Compreende-se pelo depoimento dessa professora de história, certa consci-
ência do papel da Educação quanto à inserção da cultura em seus compromissos 
pedagógicos, pois afinal, entende que as artes, como chama, faz parte também das 
demandas educacionais. Faz ressalva, contudo, quanto às resoluções da parte dos 
governos no que respeita à prioridade tanto à Educação quano à cultura, levando 
a inferência de que por traz das resoluções governamentais há motivações escusas 
que considera como “afronta ao progresso”. 

Considerações finais

Este brevíssimo estudo trouxe uma reflexão sobre a dinâmica de criação e ex-
tinção de ministérios, pelos presidenciáveis, com foco nos Ministérios de Educação 
e Cultura, os quais ora eram fundidos em um único ministério (MEC), ora em pastas 
distintas (ME e MinC). O objetivo foi investigar as motivações para a ação governa-
mentais em relação a tais mudanças.

Para concretizar essas reflexões, direcionamos nossa análise pelo viés teórico-
discursivo da Análise do Discurso, em que contamos com as formações discursiva 
realizadas no Facebook, por ocasião das tomadas de decisão do presidente interino 
Michel Temer quando à extinção e criação do Ministério da Cultura. Seguem os re-
sultados da pesquisa, considerando que, apesar das limitações do corpus, algumas 
inferências puderam ser feitas a partir da materialidade discursivas.

Diante do quadro de incertezas em que se encontra o Brasil hoje, o que pare-
ce retrocesso ajusta um discurso boudersiano segundo o qual a educação busca 
suprir as necessidades culturais. Consideramos que as práticas culturais estão vin-
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culadas à prática educativa. Nesse entendimento, sistema escolar estaria obrigado 
a reconhecer e valorizar os saberes inerentes às diferentes práticas culturais, mas 
a caminharem “de mãos dadas em prol do desenvolvimento de competências. As 
duas pastas governamentais devem existir em atuação exclusivas, porém a parceria 
não pode deixar de existir, uma vez que a relação de imbricação entre os saberes 
culturais e educativos ser uma realidade da qual não se pode negar. 

Ficou esclarecido que a parceria educação e cultura é de fato necessária, ainda 
que cada uma, em pastas ministeriais distintas. Quando o Ministério da Cultura, que 
nasceu dentro do Ministério da Educação, tendo sempre um tratamento periférico 
foi separado, houve uma situação traumática. Após sua evolução com o gigantesco 
atendimento as demandas culturais, a ideia de junção causou o mesmo desespero. 
Com a revogação do Presidente interino, parece haver um entendimento geral de 
que devemos superar esses traumas e continuar lutando em busca do Estado de-
mocrático e de direitos.
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LÍNGUA E PODER: UMA ANÁLISE DE DOCUMENTOS 
QUE NORTEIAM O ENSINO DA EJA ACERCA DAS 
vARIAÇÕES LINGUÍSTICAS

LAENE ALvES PAChECO vAZ (UPE)

Introdução 

A língua é um fenômeno inerente ao ser humano, é fruto da manifestação 
social, estando, destarte, intrinsicamente ligada à cultura de um povo. Além disso, 
o conhecimento do idioma favorece a comunicação e a interação entre as pessoas, 
estando, pois, em constante mutação. Haja vista os diferentes usos da língua e as 
relações sociais e hierárquicas, o sistema linguístico é também utilizado como ins-
trumento de poder, de modo a gerar preconceito por parte daqueles que afirmam 
a supremacia da norma culta em detrimento das variedades linguísticas das clas-
ses menos favorecidas, e isso é propagado, sobretudo, na escola.

Tecendo um leque com as considerações de Boaventura (2002), convém re-
lacionar o sistema linguístico com a epistemologia ocidental. Podemos inferir que 
aquele, nas palavras de Boaventura, representa uma razão indolente, configuran-
do o desperdício de experiências passadas por outros saberes. 

A ideia de Alta Cultura ou saber especializado, na Epistemologia Ocidental, 
associa-se a um sistema linguístico padrão – norma culta. Apesar de se configu-
rarem objetos diferentes, o processo de inferiorização se assemelha; quanto mais 
distante do saber científico, mais próximo estará a ser classificado pelos padrões 
hegemônicos como ignorante; quanto mais distante da norma padrão do sistema 
linguístico, idem. 
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Hodiernamente, linguistas e pesquisadores brasileiros têm se dedicado a pes-
quisas com ênfase no preconceito linguístico1. A preocupação desses estudos se 
justifica em virtude da visível opressão sofrida por uma pequena parte da socieda-
de que não domina a variedade padrão do português brasileiro, isto é, a norma cul-
ta, variedade de prestígio na sociedade. Tais atitudes opressoras desconsideram as 
variantes regionais, geram preconceitos sociolinguísticos e fortalecem as diferenças 
entre as classes. 

É importante notar que esse preconceito vai além do preconceito linguístico. 
Para o linguista Marcos Bagno (2007), como todo preconceito, o linguístico é a mani-
festação de um preconceito social, pois o que está em jogo é a própria pessoa como 
ser social, e não apenas a língua que ela fala. Assim sendo, rejeitar a língua equivale 
a rejeitar o indivíduo e a comunidade em que ele está inserido.

A norma culta, ao longo da história, se afirma como único critério de verdade 
sobre o uso da língua, sobrepondo-se às demais, sendo, portanto, legitimada na e 
pela sociedade. Essa relação hegemônica está presente e nas variadas atividades 
humanas, inclusive, nas relações escolares, ou seja, nas heterogêneas salas de aula.

Sabe-se que a escola, como instituição social legítima, exerce na sociedade fun-
ções que atendem aos interesses de quem detém o poder. A título de exemplifica-
ção, podemos citar a propagação e a manutenção de valores e costumes, a trans-
missão de ideologias dominantes e a determinação de papeis sociais como algumas 
de suas funções. Apesar de sua forte influência, a escola é também espaço para o 
diálogo de saberes, questionamentos e promoção de cidadania, atitudes que estão 
adentrando cada vez mais os espaços escolares, de modo a romper com as práticas 
excludentes e tradicionais.

Nessa perspectiva, podemos considerar que o reconhecimento das variedades 
linguísticas em sala de aula pode contribuir para uma educação libertadora, mode-
lo de educação proposto por Paulo Freire, na obra “Pedagogia do Oprimido”. Essa 
prática educativa, ou seja, dialógica, por galgar uma educação para a transformação 

1.“A discriminação hierarquizada das línguas funda-se num lento e contínuo processo histórico, abar-
cando de forma absoluta o político e o social. Esse movimento intermitente, como uma teia tecida na 
história, produz seus efeitos de sentido seletivos nas sociedades, regulados pelas relações de poder, 
em direção ao que se chama hoje de preconceito linguístico” (BISINOTO, 2009, p.45-6).
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social, vai de encontro com a concepção “bancária” de educação, esta concebida 
como instrumento de opressão. Uma pedagogia que, ao que se propõe aqui, torne 
a opressão, isto é, o preconceito linguístico, objeto de reflexão nas turmas da EJA.  E, 
consequentemente, a conscientização, por parte dos oprimidos, acerca das varieda-
des da língua materna deve resultar na libertação dos mesmos.

Reconhecendo a necessidade de uma educação dialógica, este artigo se pro-
põe a analisar o posicionamento de documentos que norteiam a prática educativa 
e o ensino de Língua Portuguesa na Educação de Jovens e Adultos (EJA) quanto ao 
processo de ensino e aprendizagem das variedades linguísticas. Para isso, examina-
remos os Parâmetros Curriculares de Pernambuco para o ensino da EJA, com ênfase 
nas suas proposições acerca das variedades linguísticas. Além disso, analisaremos o 
livro didático “EJA Moderna: Educação de Jovens e Adultos”, de 2013, desenvolvido e 
produzido pela Editora Moderna. 

Trata-se do documento que orienta o plano de ensino do estado e, em con-
texto mais local, de uma coleção adotada pelo município de Garanhuns-PE para 
atender o público da EJA. A coleção é composta de quatro volumes e atende as es-
pecificidades da educação básica. Tendo em vista nossos interesses, analisaremos 
apenas o volume 1, referente a alfabetização. 

Em sua constituição, reúne contribuições teóricas de Paulo Freire (1987; 1983), 
acerca da pedagogia libertadora; Marcos Bagno (1999; 2007), sobre preconceito lin-
guístico, Boaventura (2001; 2007), sobre Ecologia de saberes, a partir dos seguintes 
ensaios: “Por uma Sociologia das Ausências e uma Sociologia das Emergências” e 
“Para Além do Pensamento Abissal”, dentre outros autores. 

Quanto à organização retórica do texto, primeiramente, levantamos uma dis-
cussão acerca dos usos da língua, ou seja, das variações linguísticas, considerando 
as acepções sociolinguísticas, as relações hierárquicas e o preconceito linguístico. 
Em seguida, apresentamos os princípios da pedagogia libertária, discutindo a peda-
gogia do oprimido e o diálogo de saberes. Depois, apresentamos um breve histórico 
da modalidade EJA, do currículo e da cultura de adesão do livro didático. Após a dis-
cussão e análise dos resultados, expomos as considerações finais.
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Língua vs. gramática

 Saussure (1970), no início do século XX, definiu a língua como objeto da Lin-
guística, esta constituída por todas as manifestações da linguagem. Para ele, a lin-
guagem divide-se em duas partes: 

1. la langue (a língua), essencial para a comunicação, refere-se ao siste-
ma de signos existentes na sociedade, e

2. la parole (a fala), secundária, diz respeito às escolhas de uso das pa-
lavras por parte dos indivíduos, tendo em vista a situação de comu-
nicação.

Para o autor, a língua “é a parte social da linguagem, exterior ao indivíduo, que, 
por si só, não pode nem criá-la nem modificá-la; ela não existe senão em virtude 
duma espécie de contrato estabelecido entre os membros da comunidade” (SAUS-
SURE, 1970, p. 22). Em outras palavras, enquanto a língua é um fenômeno social, a 
fala é individual, e a linguagem o resultado de ambas. 

A esse respeito, Marcos Bagno (2016) esclarece, com base em Bourdieu, que 
é possível comparar “a langue saussuriana à ‘língua legítima’ ou ‘língua oficial’, tam-
bém comumente chamada entre nós de ‘norma culta’” (p. 74).

Essa acepção de língua está associada a “escrita literária”, 

tradição que começou por volta do século III antes de Cristo, entre os 
filósofos e filólogos gregos, quando foi criada a própria disciplina ba-
tizada de gramática. Alias, sintomaticamente, a palavra gramática, em 
grego, significava, na origem, “a arte de escrever”. Ao se interessar exclu-
sivamente pela língua dos grandes escritores do passado, ao desprezar 
totalmente a língua falada (considerada “caótica”, “ilógica”, “estereotipa-
da”), e também ao classificar a mudança da língua ao longo do tempo de 
“ruína” ou “decadência”, os fundadores da disciplina gramatical comete-
ram um equívoco [...] (BAGNO, 2016, p. 73).
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Conforme o referido autor, foram os gregos que sacralizaram, na cultura oci-
dental, o mito de que existe “erro” na língua, tal crença se cristalizou, tornando-se 
praticamente impossível convencer as pessoas do contrário. Nem mesmo a Linguís-
tica Moderna conseguiu resistir a tal tradição, isto é, a Gramática Tradicional (BAG-
NO, 2016).

Subjaz o termo “norma culta” uma concepção de língua ideal, tendo como es-
pelho os grandes escritores da literatura do passado, um modelo abstrato de língua 
que não corresponde à língua falada na sociedade. Tal modelo foi responsável por 
categorizar os diferentes modos de falar, postos sempre em oposição. A título de 
exemplificação, podemos encontrar os seguintes critérios: certo x errado; civilizado 
x selvagem; culto x ignorante. 

Em outras palavras, “o que não está nas gramáticas não é norma culta: é ‘erro 
crasso’, é ‘língua de índio’, ‘português estropiado’ ou, simplesmente, ‘não é portu-
guês’”. Até mesmo o nome do idioma – português – deixa de designar “toda e qual-
quer manifestação falada e escrita da língua por parte de todo e qualquer falante 
nativo”, e passa a designar, de modo exclusivo, esse ideal abstrato de língua certa, 
“essa ‘norma oculta’ que só uns poucos iluminados conseguem apreender e domi-
nar integralmente” (BAGNO, 2016, p. 74).

Dado o exposto, podemos inferir que o preconceito linguístico, temática dis-
cutida com mais ênfase na próxima seção, está relacionado às definições de língua 
originadas e propagadas no decorrer da história, considerando a oposição “língua x 
gramática tradicional”.

Para Bagno (2007), a língua é um enorme iceberg inserido no tempo, e a gra-
mática normativa é a tentativa de descrever apenas uma parcela mais visível dele, 
nomeada norma culta. Essa descrição tem seu valor e seus méritos, no entanto, é 
parcial e não pode ser autoritariamente aplicada a todo o resto da língua, uma vez 
que a ponta do iceberg que insurge representa, em sua totalidade, apenas um quin-
to do seu volume. Apesar disso, é essa postura autoritária, intolerante e repressiva 
que impera na ideologia responsável pelo preconceito linguístico.
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variedades na língua/preconceito linguístico

 No volume “Preconceito linguístico: o que é, como se faz”, Marcos Bagno, além 
de conceituar e exemplificar este fenômeno social, considera as causas e implica-
ções dele como uma forma de exclusão social. Para isso, fundamenta suas ideias a 
partir de pesquisas científicas atuais de estudiosos renomados da Linguística e da 
Sociolinguística2.

É importante notar que na obra, o autor, em um dos gêneros introdutórios, 
caracteriza ‘língua’ e ‘gramática’ a partir de uma analogia com um ‘igapó’ e um ‘rio’, 
a qual esta reproduzida abaixo:

Você sabe o que é um igapó? Na Amazônia, igapó é um trecho de mata 
inundada, uma grande poça de água estagnada às margens de um rio, 
sobretudo depois da cheia. Parece-me uma boa imagem para a gramá-
tica normativa. Enquanto a língua é um rio caudaloso, longo e largo, que 
nunca se detém em seu curso, a gramática normativa é apenas um iga-
pó, uma grande poça de água parada, um charco, um brejo, um terreno 
alagadiço, à margem da língua. Enquanto a água do rio/língua, por estar 
em movimento, se renova incessantemente, a água do igapó/gramática 
normativa envelhece e só se renovará quando vier a próxima cheia. Meu 
objetivo atualmente, junto com muitos outros linguistas e pesquisado-
res, é acelerar ao máximo essa próxima cheia... (BAGNO, 2007, p. 10).

Ao que consta, a Língua Portuguesa não é estática, está em constante movi-
mento e transformação, sempre em consonância com as mudanças que ocorrem 
na sociedade, uma vez que a linguagem é uma prática social e, também, individual, 
considerando diferentes fatores que influenciam a subjetividade de cada indivíduo 
e/ ou grupos em suas interações sociais. 

Acerca disso, estudos sociolinguísticos enfatizam a inconclusão da língua, con-
cebida como “um processo, um fazer-se permanente e nunca concluído”. Em outras 
palavras, “é uma atividade social, um trabalho coletivo, produzido por todos os seus 
falantes, cada vez que eles interagem por meio da fala e da escrita” (CHAGAS, 2012, 

2. Ciência que se interessa pela língua falada a partir de um contexto social.
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p. 1). Além disso, podemos identificar, através da linguagem, as ideologias dominan-
tes, haja vista seu caráter social.

Perini (2011) elenca a existência de duas línguas no Brasil, fator que evidencia 
a supremacia de uma em detrimento da outra. Para o referido autor, há uma língua 
escrita, que recebe o nome de ‘português’, a qual deve ser aprendida na escola, e a 
outra que se fala, sendo esta a língua materna dos brasileiros, posta em detrimento 
daquela. No que concerne à língua escrita – língua de prestígio – ele ainda assevera 
que a maioria da população nunca chega a dominá-la de maneira adequada, fato 
que favorece e origina o preconceito linguístico (BAGNO, 2007).

Vale salientar que, quanto ao uso da Língua Portuguesa falada, há uma plura-
lidade de linguagens, tendo em vista as peculiaridades no falar do brasileiro, decor-
rentes de fatores sociais, culturais e geográficos que, inclusive, são considerados 
desvios da ‘norma padrão’, isto é, da norma de prestígio nas relações e hierarquias 
sociais.

Mussalin& Bentes (2006) descrevem as variedades linguísticas mediante dois 
parâmetros básicos: a variação geográfica (diatópica) e a variação social (diastrática). 
Aquela relacionada às diferenças linguísticas no espaço geográfico, e esta, a fatores 
relacionados à identidade dos falantes e de seu grupo de inserção, isto é, relacio-
nada à classe social, faixa-etária, sexo, grau e escolaridade, situação social, enfim, a 
fatores estritamente sociais.

Marcos Bagno avalia que o preconceito linguístico tem por base a crença de 
que só existe “uma única língua portuguesa digna deste nome e que seria a língua 
ensinada nas escolas, explicada nas gramáticas e catalogada nos dicionários”. E que, 
toda e qualquer “manifestação linguística que escape desse triângulo escola-gramá-
tica-dicionário” é considerada “errada, feia, estropiada, rudimentar, deficiente”, isso 
sob a ótica do preconceito linguístico (BAGNO, 2007, p. 38).
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Se dizer Cráudia, praca, pranta é considerado “errado”, e, por outro lado, 
dizer frouxo, escravo, branco, praga é considerado “certo”, isso se deve 
simplesmente a uma questão que não é linguística, mas social e política 
— as’ pessoas que dizem Cráudia, praca, pranta pertencem a uma classe 
social desprestigiada, marginalizada, que não tem acesso à educação 
formal e aos bens culturais da elite, e por isso a língua que elas falam 
sofre o mesmo preconceito que pesa sobre elas mesmas, ou seja, sua 
língua é considerada “feia”,”pobre”,”carente”, quando na verdade é ape-
nas diferente da língua ensinada na escola (BAGNO, 2007, p. 40).

 Destarte, podemos inferir que o problema não consiste no que é falado, mas 
nas pessoas que falam e no quê falam. O preconceito linguístico emana de um pre-
conceito social, politico, ideológico e epistemológico, pois reproduz as relações de 
poder existentes na sociedade e naturaliza uma violência que atinge a maioria da 
população.

Assim sendo,

ao veicular um discurso de “verdade” sobre a Gramática Tradicional (GT) 
como uma prática redentora e promotora de ações do ‘bem escrever’ e 
‘bem falar’ (como defendem alguns), excluem-se outras possibilidades 
linguísticas que, a maioria dos educandos está familiarizada. Dessa ma-
neira, as verdades podem ser impostas e não questionadas, uma vez 
que já se se transformaram em discursos naturalizados e, portanto, 
históricos. Não discutir do ponto de vista (sócio) linguístico (discursivo) 
sobre a língua, é negligenciar a inclusão, é favorecer uma elitização, que 
já se faz evidente no processo educacional, tanto discursiva quanto pe-
dagogicamente (FERNANDES; PEREIRA, 2014, p. 27).

É relevante notar que a escola, como instituição legal e formadora, é capaz de 
privilegiar e disseminar discursos excludentes caso não abra espaço para discus-
são e questionamentos acerca da pluralidade linguística e do uso da língua falada 
na sociedade. A partir de tais considerações, reafirmamos a necessidade de uma 
educação dialógica, mediante os prescritos de Paulo Freire que serão debatidos na 
seção a seguir.
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Considerações acerca da pedagogia libertária e da ecologia 
de saberes

Paulo Freire, em “Pedagogia do oprimido”, discute a relação dialética entre 
opressores e oprimidos, e a necessidade de uma prática pedagógica que conscien-
tize ambos de sua condição e, consequentemente, favoreça a busca da própria 
libertação.

O autor constata que o processo de desumanização é uma realidade histórica, 
e diz respeito ao modo como o opressor trata seus oprimidos. Freire (1987, p. 16) 
avalia que “a desumanização, que não se verifica, apenas, nos que têm sua huma-
nidade roubada, mas também, ainda que de forma diferente, nos que a roubam, 
é distorção da vocação do ser mais”. Sendo que tal distorção não configura uma 
vocação histórica, se assim fosse, “a luta pela humanização, pelo trabalho livre, pela 
desalienação, pela afirmação dos homens como pessoas, como ‘seres para si’, não 
teria significação”. A luta pela humanização só é possível porque “a desumanização, 
mesmo que um fato concreto na história, não é porém, destino dado, mas resulta-
do de uma ‘ordem’ injusta que gera a violência dos opressores e esta, o ser menos” 
(FREIRE, 1987, p. 16. Grifos do autor).

Para o autor, o oprimido, em situação de opressão, é capaz de pensar que ne-
cessita do opressor, mantendo-se passivo e obediente. Para se libertar de tal con-
dição e recuperar a humanidade, o oprimido precisa lutar com quem o ‘fez menos’. 
Entretanto, “esta luta somente tem sentido quando os oprimidos, ao buscar recu-
perar sua humanidade, que é uma forma de criá-la, não se sentem idealistamente 
opressores, nem se tornam, de fato, opressores dos opressores, mas restauradores 
da humanidade em ambos”. Sendo essa a grande tarefa, isto é, “libertar-se a si e aos 
opressores” (FREIRE, 1987, p. 16). 

E essa libertação só é possível mediante a práxis de sua busca, mediante o 
conhecimento e o reconhecimento da necessidade de lutar por ela. Em outras pala-
vras, por intermédio de uma pedagogia que reflita a opressão e suas causas e que 
favoreça o engajamento do opressor/oprimido na luta por sua libertação.

O autor chama a atenção para o fato de que a liberdade é uma conquista, e não 
uma doação, portanto, exige uma busca permanente.
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É condição indispensável ao movimento de busca em que estão inscritos 
os homens como seres inconclusos. Daí, a necessidade que se impõe de 
superar a situação opressora. Isto implica no reconhecimento crítico, na 
“razão” desta situação, para que, através de uma ação transformadora 
que incida sobre ela, se instaure uma outra, que possibilite aquela busca 
do ser mais (FREIRE, 1987, p. 18).

A práxisé a reflexão e a ação dos homens sobre o mundo com o intuito de 
transformá-lo. E é somente mediante essa práxis que a superação da contradição 
opressor-oprimidos acontece. Para isso, os oprimidos precisam se inserir critica-
mente na realidade opressora para agir sobre ela, transformando-a. Pois, somente 
os oprimidos, após libertarem-se, podem libertar os opressores, uma vez que estes, 
na condição de opressores, nem libertam, nem se libertam (FREIRE, 1987).

Uma das características dos oprimidos é a autodesvalia, ou seja, “de tanto ou-
virem de si mesmos que são incapazes, que não sabem nada, que não podem sa-
ber, [...] terminam por se convencer de sua ‘incapacidade’. Falam de si como os que 
não sabem e do ‘doutor’ como o que sabe e a quem devem escutar”. Enquanto 
não tomarem consciência de seu estado de opressão aceitarão passivamente a ex-
ploração (FREIRE, 1987, p. 28). Tais discursos costumam ser propagados através de 
formas sofisticadas da razão indolente, ou seja, através de discursos acadêmicos, 
manuais didáticos, mídia, entre outros veículos de comunicação.

No ensaio “Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergên-
cias”, Boaventura (2002) propõe o modelo de uma razão cosmopolita em oposição 
ao modelo de racionalidade ocidental, que ele designa razão indolente, pautada em 
uma perspectiva excludente, classista e opressora. Conforme o referido autor, a in-
dolência da razão ocorre em quatro formas diferentes: 

a razão impotente, aquela que não se exerce porque pensa que nada 
pode fazer contra uma necessidade concebida como exterior a ela pró-
pria; a razão arrogante, que não sente necessidade de exercer-se porque 
se imagina incondicionalmente livre e, por conseguinte, livre da neces-
sidade de demonstrar a sua própria liberdade; a razão metonímica, que 
se reivindica como a única forma de racionalidade e, por conseguinte, 
não se aplica a descobrir outros tipos de racionalidade ou, se o faz, fá-lo 
apenas para as tornar em matéria-prima; e a razão proléptica, que não 
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se aplica a pensar o futuro, porque julga que sabe tudo a respeito dele e 
o concebe como uma superação linear, automática e infinita do presente 
(BOAVENTURA, 2002, 239-240).

 

Aqui trataremos apenas da razão metonímica, por se impor como única forma 
de racionalidade, sobrepondo-se aos demais saberes, que, a nosso ver, relaciona-se 
a supremacia que a norma culta estabelece sobre as demais variações linguísticas. 

É importante relatar que a razão indolente subjaz ao conhecimento hegemóni-
co – filosófico e científico – produzido no Ocidente, de modo que, os outros saberes, 
ou seja, os saberes não científicos nem filosóficos, e, principalmente, os saberes não 
ocidentais, continuaram até hoje fora do debate. 

Conforme o autor, “a razão metonímica é obcecada pela ideia da totalidade 
sob a forma da ordem. Não há compreensão nem acção que não seja referida a um 
todo e o todo tem absoluta primazia sobre cada uma das partes que o compõem” 
(BOAVENTURA, 2002, p. 441-442). Por esse motivo, o comportamento do todo e o 
comportamento de cada uma das suas partes é governado por uma lógica única, 
de modo que, as possíveis variações do movimento das partes não afetam o todo. 

A razão indolente, fruto do capitalismo global e do colonialismo, apresenta-se 
de maneira sofisticada em livros e discursos acadêmicos, de modo a propagar e 
manter preconceitos e marginalização.

Há, destarte, uma situação de injustiça para com aqueles que estão à margem 
do que é considerado saber – epistemologia do Sul. Além disso, demonstra a emer-
gência de um confronto para sanar, ou mesmo erradicar essa situação, mediante a 
ecologia de saberes. Ou seja, para Boaventura (2007), a monocultura da ciência mo-
derna deve ser confrontada através ecologia de saberes, ecologia “porque se baseia 
no reconhecimento da pluralidade de conhecimentos heterogêneos. (...) A ecologia 
de saberes baseia-se na ideia de que o conhecimento e interconhecimento” (BOA-
VENTURA, 2007, p. 22-23).

A ecologia de saberes consiste, pois, na ideia da diversidade epistemológica 
do mundo, isto é, no reconhecimento de que existe uma pluralidade de formas de 
conhecimento, e não apenas o conhecimento cientifico. O autor supracitado propõe 
que se haja o interconhecimento, ou seja, o ato de aprender outros conhecimentos 
sem esquecer os próprios. Sendo essa, portanto, a ideia que subjaz a ecologia de 
saberes.
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A nosso ver, a ideia de diálogo de saberes de Paulo Freire (1987) está bem pró-
xima da ideia de ecologia de saberes de Boaventura (2007), apesar de serem ideias 
distintas e particulares, apresentam similaridades, sobretudo, no que concerne a 
interconexão dos saberes. Vejamos, na próxima seção, as nossas análises e discus-
sões mediante a literatura até aqui discutida.

Análise e discussão dos resultados

Conforme vem sendo discutido, a língua materna pode ser concebida como 
instrumento opressor e gerador de preconceito linguístico-social, destarte, requer 
que haja, nas salas de aula, espaço para discussão das diferentes modalidades lin-
guísticas existentes na sociedade, de modo a minimizar o que Bagno (2007) designa 
preconceito linguístico. 

Como vimos no capítulo anterior, isso é possível mediante uma prática pe-
dagógica pautada na conscientização dos estudantes sobre suas condições na so-
ciedade, de modo a favorecer o reconhecimento de si e sua própria libertação. 
Tal prática só é possível mediante a compreensão da diversidade epistemológica 
existente no mundo, através da ação de aprender sem esquecer os saberes que já 
carregam consigo.

A prática pedagógica libertadora propagada por Freire (1987) e a ecologia de 
saberes proposta por Boaventura (2002, 2007) só são possíveis em sala de aula atra-
vés da atuação do professor, principal autoridade no contexto escolar, e consistem 
nos principais caminhos para a erradicação do preconceito linguístico, para a cons-
cientização das variantes linguísticas, bem como para a emancipação dos sujeitos.

Partindo dessa premissa, nos propomos a analisar o posicionamento de docu-
mentos que norteiam a prática educativa e o ensino de Língua Portuguesa na Edu-
cação de Jovens e Adultos (EJA) quanto ao processo de ensino e aprendizagem das 
variedades linguísticas, tais como os Parâmetros Curriculares de Pernambuco e o 
livro didático “EJA Moderna: Educação de Jovens e Adultos”, por serem instrumentos 
mediadores da prática docente.
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O referido documento apresenta uma proposta de trabalho com a Língua Por-
tuguesa baseada em uma concepção de linguagem como interação, e busca desen-
volver, nos educandos, capacidades de leitura, escrita, oralidade e análise linguística. 

Ademais, por sua natureza social, o aprendizado da língua envolve um 
saber agir no mundo, via linguagem. Nesse sentido, a apropriação da 
modalidade culta da língua é compreendida como condição para o 
exercício de uma cidadania ativa. Isso significa que o fim último do 
aprendizado da língua escrita é o uso proficiente da mesma, como falan-
te, leitor e escritor, bem como a criação de possibilidades cada vez mais 
efetivas de participação dos sujeitos nos diferentes contextos sociais, 
exercendo sua cidadania plenamente (BRASIL, 2012, p. 13 – grifo nosso).

 
Já na introdução do documento, podemos perceber a hegemonia da modali-

dade culta da língua, uma vez que tal variante culta é compreendida e posta como 
“condição” para o exercício da cidadania. Acerca disso, Boaventura (2007, p. 26) es-
clarece que a “luta por uma justiça cognitiva não terá sucesso se se basear apenas 
na ideia de uma distribuição mais equitativa do conhecimento cientifico”. Ou seja, se 
continuarmos propagando a ideia de língua única, conforme tem se baseado a tra-
dição de estudos filológicos e gramaticais, a ideia de unidade linguística continuará 
marginalizando e excluindo da sociedade pessoas não escolarizadas.

Para Marcos Bagno (2007), no volume Preconceito Linguístico, o primeiro mito 
consiste no (pre)conceito irreal da “unidade linguística do Brasil”, e configura-se 
como um mito prejudicial à educação, pois,

ao não reconhecer a verdadeira diversidade do português falado no Bra-
sil, a escola tenta impor sua norma linguística como se ela fosse, de fato, 
a língua comum a todos os 160 milhões de brasileiros, independente-
mente de sua idade, de sua origem geográfica, de sua situação socioeco-
nômica, de seu grau de escolarização etc. (BAGNO, 2007, p. 15).
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Assim sendo, os PCN de Pernambuco, por ser um documento norteador da 
prática docente, contribui para alimentar e propagar (pre)conceitos que margina-
lizam e excluem, ao invés de propor a interconexão entre as diferentes variantes 
existentes no Brasil, bem como sua discussão em sala de aula.

Apesar disso, o referido documento reconhece a existência das variedades lin-
guísticas, no entanto, enfoca o desenvolvimento da competência discursiva median-
te o domínio da norma culta em comparação com outras variedades. Em seu ca-
muflado discurso, menciona que é esperado “que o estudante conheça uma gama 
maior de variedades linguísticas, apropriando-se delas e refletindo sobre elas para, 
em sua vida social, lançar mão da variedade que seja mais adequada à situação em 
que se encontra” (BRASIL, p. 21).

O documento organiza o ensino das capacidades linguísticas a partir dos se-
guintes eixos de ensino: (i) apropriação do sistema alfabético, (ii) análise linguística, 
(iii) oralidade, (iv) leitura, (v) literatura, estéticas literárias e seus contexto s sociohis-
tóricos e (vi) escrita, os quais configuram expectativas de aprendizagem.

O eixo “análise linguística” é posto de maneira vertical, pois deve perpassar pe-
los demais eixos dispostos em ordem horizontal. Em nossas análises, notamos que 
há pouca recorrência de sugestões de ensino das variações linguísticas, apresenta-
das, todas elas, no eixo referente à análise do sistema linguístico, conforme pode 
ser verificado no quadro a seguir:
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Quadro 1: Adaptação das Expectativas de Aprendizagem – eixo: Análise Linguística

EA2 Escolher a variedade linguística e o registro adequados à situ-
ação discursiva.

EA7 Relacionar a variedade linguística utilizada ao contexto.

EA1 Identificar elementos estruturais de textos – recursos lexicais, 
morfossintáticos, recursos que marcam variedades linguísti-
cas - dentre outros elementos, tendo em vista os diferentes 
suportes textuais.

EA13 Compreender a variação linguística como forma de realização 
da língua em diferentes contextos.

Fonte: Esta pesquisa, 2016
 

Como pode ser examinado no quadro acima, o documento reconhece as va-
riantes linguísticas e as apresenta como expectativas de aprendizagem, entretanto, 
de maneira figurativa, haja vista a recorrência da ideia de “adequação ao contexto” 
e de seu discurso introdutório, o qual apresenta a variante culta como “condição” 
para o exercício da cidadania, conforme já discutido em parágrafo anterior. 

Além disso, não há em sua proposta sinais que evidenciem uma sugestão de 
ensino pautada na reflexão dos usos linguísticos e nas circunstâncias a eles rela-
cionadas. Em outras palavras, podemos inferir que o documento não apresenta 
espaço para que haja o diálogo entre o saber legitimado (norma culta) e o saber 
popular (variações linguísticas), uma vez que “o confronto e o diálogo entre os 
saberes é um confronto e diálogo entre diferentes processos através dos quais 
práticas diferentemente ignorantes se transformam em práticas diferentemente 
sábias” (BOAVENTURA, 2002, p. 14).

Outro documento analisado, que é também norteador da prática docente, foi 
o livro didático “EJA Moderna: Educação de Jovens e Adultos”. Nele não encontra-
mos sugestão alguma de atividades referentes às variações linguísticas. A ênfase 
do livro consiste na aquisição da escrita, da leitura e da produção textual, pautada 
na variante de prestígio, ou seja, na norma culta. 
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Por ser destinado a público que não recebeu escolarização na idade certa, é 
de surpreender que o material sequer mencione a variação do público a que se 
destina, o que evidencia, ainda mais, a supremacia da norma culta em detrimento 
das demais variantes linguísticas, bem como a silenciada exclusão que perpassa os 
materiais didáticos.

Conforme vimos no capítulo 3, Boaventura (2002) apresenta a razão metoní-
mica como obcecada pela totalidade, o que pode ser verificado, também, na va-
riante linguística culta, concebida como norma de prestígio. Nesse sentido, é válido 
enfatizar que a forma mais acabada de totalidade para a razão metonímica é a 
dicotomia, por combinar a simetria com a hierarquia.

A simetria entre as partes é sempre uma relação horizontal que oculta 
uma relação vertical. Isto é assim porque, ao contrário do que é pro-
clamado pela razão metonímica, o todo é menos e não mais do que o 
conjunto das partes. Na verdade, o todo é uma das partes transformada 
em termo de referência para as demais. É por isso que todas as dicoto-
mias sufragadas pela razão metonímica contêm uma hierarquia: cultura 
científica/cultura literária; conhecimento científico/conhecimento tradi-
cional; homem/mulher; cultura/natureza; civilizado/primitivo; capital/
trabalho; branco/negro; Norte/Sul; Ocidente/Oriente; e assim por diante 
(BOAVENTURA, 2002, p. 442).

Assim sendo, podemos acrescentar a dicotomia norma culta/variantes linguís-
ticas, haja vista a relação hierárquica entre os sistemas linguísticos, posta de manei-
ra sutil e verticalizada, configurando-se, pois, em razão metonímica.

Dado o exposto, podemos afirmar que o caminho para desconstruir tais pre-
conceitos e crenças é a reflexão e a ação sobre o mundo, sobre o outro, sobre o 
ser, conforme propõe Freire (1987). É somente através dessa reflexão-ação que a 
contradição opressor-oprimido será superada e o preconceito linguístico será com-
batido, ou mesmo minimizado. 
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Considerações finais

Após as nossas análises, podemos concluir que os documentos que norteiam 
a prática do professor não oferecem subsídios para trabalhar as variedades linguís-
ticas visando uma conscientização por parte dos estudantes, uma vez que são pos-
tas, nos referidos instrumentos, em detrimento da variedade padrão.

Assim sendo, convém ao professor buscar meios que fomentem a reflexão das 
variações linguísticas, seus usos, adequações e (pre)conceitos que subjazem as con-
cepções atuais do sistema linguístico. Isso se faz relevante em sala de aula, tendo 
em vista que a língua portuguesa pode ser utilizada como instrumento opressor e 
gerador de preconceitos. Os estudantes precisam entender que a variante padrão 
não está para substituir a sua variante linguística, mas para ser acrescida ao seu 
leque de conhecimentos. Precisam, inclusive, compreender que as diferenças lin-
guísticas não configuram erros, e sim diferenças, as quais são visíveis e exigidas nos 
variados contextos de produção. 

A conscientização dos estudantes acerca das variações linguísticas e da diversi-
dade de saberes existente no mundo são possibilidades que contribuem para a di-
minuição do preconceito linguístico e para a inserção dos estudantes na sociedade, 
ou melhor, para sua emancipação.
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Introdução

A ciência geográfica estuda a interação entre a sociedade e as relações entre 
o espaço geográfico. O espaço geográfico é o espaço da construção e organização 
da sociedade, que configura seu arranjo espacial, a partir de suas necessidades 
e de sua influência cultural e histórica. Para a Geografia, o objeto de estudo é o 
espaço geográfico, o espaço vivido e suas interações com o meio natural. Está 
relação entre o social, o espaço geográfico e a natureza fazem da Geografia uma 
ciência do cotidiano, do materialismo histórico dialético. 
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Milton Santos (1978, p. 122) explica que:

O espaço deve ser considerado como uma totalidade, a exemplo da pró-
pria sociedade que lhe dá vida [...] o espaço deve ser considerado como 
um conjunto de funções e formas que se apresentam por processos do 
passado e do presente [...] o espaço se define como um conjunto de for-
mas representativas de relações sociais do passado e do presente e por 
uma estrutura representada por relações sociais que se manifestam atra-
vés de processos e funções.

Pode-se entender os fenômenos sociais a partir das manifestações concretas 
feitas por cada sociedade, em vários tempos históricos, que perduram entre gera-
ções e gerações. São as chamadas “cristalizações” do espaço geográfico, ou seja, 
os registros deixados por cada sociedade, que perpetuam a história dos diferentes 
povos (SANTOS, 1978). Conforme a sociedade se moderniza, através dos meios tec-
nológicos e do processo de globalização, ela dispõe de recursos sofisticados, a fim 
de proporcionar o progresso e melhorias da sociedade. 

Deve-se entender que a Geografia é dicotomizada a partir de duas vertentes: a 
Geografia acadêmica e a Geografia escolar. Ambas discutem a importância do obje-
to geográfico, mas são aplicadas diferenciadamente. A primeira com caráter pesqui-
sador, e a segunda com caráter de praticidade e informações, que por muito tempo 
ficou rotulada como a Geografia “decorativa”. Essa separação da Geografia empo-
brece o ensino escolar, pois é comum encontrar livros didáticos que referenciam 
apenas os dados pesquisados, distanciando a disciplina da realidade dos alunos(as). 

É importante que o professor(a) de Geografia, seja consciente do papel geo-
gráfico, para ensinar os alunos(as) as indispensáveis categorias da disciplina como: 
Lugar, Paisagem, Espaço, Território e Região, que servirão de subsídio para a leitura 
do mundo dos, a partir de um olhar crítico e totalmente inserido na sociedade con-
temporânea. Esta construção de ensino deve ocorrer na educação básica, período 
primordial para a percepção do espaço geográfico e identificação com a disciplina. 
Callai (2003, p. 77) explica que:
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O estudo de geografia insere-se neste âmbito, na perspectiva de dar 
conta de como fazer a leitura do mundo, incorporando o estudo do ter-
ritório como fundamental para que se possa entender as relações que 
ocorrem entre os homens, estruturadas em um determinado tempo e 
espaço. O período das séries iniciais é o de construir os conceitos bási-
cos da área, e que são básicos para a vida.

Esta Geografia que deve estar inserida nas escolas e salas de aulas. Geografia 

que ensina o cotidiano e suas relações com o espaço, para identificar as manifestações 

sociais de cada grupo social. É necessário conscientizar os alunos(as) da importância 

de estudar a ciência geográfica, a fim de se tornarem cidadãos e cidadãs conscientes, 

críticos, atualizados e questionadores, como corrobora Morin (2005, p. 47):

Ensinar a condição humana. Conhecer o humano é, antes de mais nada, 
situá-lo no universo, e não separá-lo dele. Como vimos, todo conheci-
mento deve contextualizar seu objeto, para ser pertinente. ‘Quem so-
mos?’ é inseparável de ‘onde estamos?’, ‘De onde viemos?’, ‘Para onde 
vamos?’. Interrogar nossa condição humana implica questionar primeiro 
nossa posição no mundo. 

A Geografia escolar tem contribuído para o reconhecimento do cotidiano dos alu-

nos(as), priorizando a realidade vivida pelos mesmos, apesar do distanciamento de al-

guns professores(as), sobre entender a importância da Geografia para despertar em 

seus alunos(as) a criticidade. O professor(a) junto com seus alunos e alunas deve a todo 

o momento questionar a própria finalidade de estudar os fenômenos geográficos, a 

quem se destina os estudos, em que realidade eles estão inseridos, para que haja a 

difusão entre a teoria e prática, assim como menciona Cavalcanti (2006, p. 66):

O que é a Geografia escolar na atualidade? Como ela se realiza? Como o 
professor a constrói? Quais os desafios da prática do ensino da Geogra-
fia? Quem são os alunos da Geografia? Como são esses alunos? Como 
praticam a Geografia do dia-a-dia? Como aprendem Geografia na escola? 
Que significados têm para os alunos aprender Geografia? Que dificulda-
des eles têm para aprender os conteúdos trabalhados nessa disciplina? 
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Diante do que foi exposto, a Geografia é uma disciplina que estuda o espaço 
geográfico a partir dos fenômenos sociais ao longo do tempo. Estudar a atualidade 
e seus conflitos, mediante a ótica das categorias desta disciplina, estimula os(as) alu-
nos(as) a compreender sua própria identidade e a realidade em que estão situados. 
Conforme as OCEM (BRASIL, 2006, p. 43): 

[...] o ensino da Geografia deve fundamentar-se em um corpo teórico-
metodológico baseado nos conceitos de natureza, paisagem, espaço, 
território, região, rede, lugar e ambiente, incorporando também dimen-
sões de análise que contemplam tempo, cultura, sociedade, poder e re-
lações econômicas e sociais e tendo como referência os pressupostos da 
Geografia como ciência que estuda as formas, os processos, as dinâmi-
cas dos fenômenos que se desenvolvem por meio das relações entre a 
sociedade e a natureza, constituindo o espaço geográfico.

Por isso, é necessário que o professor(a) contribua para o aprimoramento dos 
conhecimentos dos alunos(as), sobre os questionamentos da disciplina, diante de 
um olhar aguçado e investigador. Assim, o professor(a) contribui para a desmistifi-
cação que a Geografia é uma ciência que ensina a decorar os conteúdos.  

No tocante a reflexão da categoria Paisagem para o ensino da educação bási-
ca, infere-se que desde as abordagens conceituais do século XIX até os dias atuais, 
as discussões diferem a partir de tempo e espaço distintos, como considera Rocha 
(2008, p. 139) em referência ao conceito de paisagem:

 
Em conjunto com as categorias espaço e território, a paisagem também 
apresenta diversas conceituações. Em seu âmago, a paisagem é discuti-
da com o objetivo de se estabelecer o tipo e os níveis de relacionamen-
to entre as relações sociais e a natureza em um determinado espaço. 
Estas concepções contrapostas originaram-se principalmente da exis-
tência de escolas nacionais que divergem quanto ao entendimento de 
seu funcionamento como categoria geográfica, de suas características 
e de seus fundamentos epistemológicos. A Geografia alemã compreen-
deu a paisagem como um conjunto de fatores naturais e humanos. Os 
autores franceses relacionaram o homem com seu espaço físico. A Geo-
grafia quantitativa substituiu o termo landscape por região, definindo-a 
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como um conjunto de variáveis abstratas deduzidas da paisagem e da 
ação humana. Paralelamente, uma visão ecológica, surgida na Alema-
nha e nos Estados Unidos, identificou as unidades de paisagem, como 
conjunto de processos ecológicos. A maioria dessas abordagens refle-
tiu posicionamentos filosóficos de um determinado período histórico. 
O Positivismo analisou-a a como elemento estático, o Marxismo fixou-a 
como um elemento da ação entre o capital e o trabalho. Atualmente, a 
paisagem possui uma abordagem holística, com o predomínio da visão 
culturalista.

Assim entende-se que a paisagem é a construção dos aspectos culturais da 
sociedade em tempos distintos, é a manifestação da sociedade em seu próprio es-
paço, é a expressão humana marcada nas estruturas físicas e nos modos de orga-
nização espacial, visto que a paisagem não é apenas o visível e sim, o invisível: “A 
paisagem não é formada apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, 
odores, sons...” (SANTOS, 1994, p. 61).

O ensino desta categoria auxilia na compreensão e promoção da criticidade 
nos discentes a partir da percepção das manifestações sociais cristalizadas em dis-
tintos espaços e tempos.  Diante disso, este trabalho objetiva discutir acerca da ex-
periência de um ensino de Geografia mediado por folhetos de cordel, com foco na 
categoria Paisagem, na Educação Básica. 
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O ensino da geografia

 Atualmente o espaço escolar aparece cada vez menos privilegiado como ins-
trumento de obtenção de conhecimentos. Para os discentes, a escola se apresenta 
de maneira distorcida, já que a mesma não satisfaz as curiosidades surgidas no 
ambiente extraescolar. Nesse contexto, em que as inovações tecnológicas e o uso 
da internet proporcionam um bombardeio de informações de maneira rápida e os-
cilante, o professor e a professora encontram-se a cada dia mais incapacitado para 
satisfazer as reais curiosidades dos seus alunos e alunas. 

Verifica-se, portanto, a imprescindível utilização de ferramentas didáticas que 
proporcione a fixação dos educandos e educandas no conteúdo didático transmi-
tido. Para isso, a aula deve fornecer uma via dinâmica e participativa no intuito de 
despertar o interesse dos aprendizes ao assunto explanado, como também ajudá
-los a desvendar as suas curiosidades.

Diante dos desafios expostos, o docente torna-se o principal responsável, den-
tro do espaço escolar na intermediação do conhecimento de modo que desperte o 
interesse e a vontade de aprender dos alunos e alunas. É a partir dessa necessidade 
de interação professor-aluno-escola que os recursos didáticos surgem como veto-
res de aproximação do(a) aluno(a) à aula e de sua realidade ao discurso dentro da 
sala de aula.

A inserção da música, televisão, literatura, vídeos, paródias, documentários, re-
vistas e charges serve como recursos para a reflexão, sendo a maneira encontrada 
pelo professor(a) para despertar o interesse dos educandos(as) na prática de sala 
de aula. É na busca de uma aula mais dinâmica que o professor(a) se insere no con-
texto escolar como uma ponte/auxílio no processo de aprendizagem pelo alunado.

Nesse viés é necessária uma breve explanação e comparação dos recursos di-
dáticos chamados de tradicionais e de modernos, o que passamos a fazer no tópico 
seguinte. 
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O cordel no processo ensino-aprendizagem

A Literatura de Cordel é poesia popular que narra várias temáticas sobre políti-
ca, religião, mitos, festividades, educação, atualidades, meio ambiente, entre outros. 
Seus escritores, chamados de cordelistas, são pessoas, em sua maioria, simples, 
que dispõem de um cunho político-ideológico admirável. Ser cordelista significa ter 
sensibilidade e criatividade para transformar causos do cotidiano e informação ofi-
cial em poesia. 

A literatura popular na Europa, entre os séculos XI e XII, traduzia informação 
cotidiana rica em detalhes em linguagem simples, em prol de contrapor-se a lingua-
gem culta da elite dominante, suscitando em nosso país uma ressignificação da cul-
tura europeia em terras brasileiras (BARROSO, 2006). Com o advento e o desenvol-
vimento da tecnologia, seus escritos se difundiram para outras regiões, abarcando 
novos apreciadores desta literatura.

O Cordel é uma literatura que foi herdada dos europeus e só três séculos de-
pois da chegada ao Brasil, os cordelistas nordestinos passaram a produzir seus pró-
prios cordéis traduzindo a cultura local, em sua maioria rimada, em sextilhas.

O Cordel é de origem europeia, precisamente de Portugal, chegou ao Brasil 
junto com colonizadores (século XVI em diante). Nesta época, os folhetos eram cha-
mados de “volantes”, folhas soltas e narravam o cotidiano dos migrantes. Posterior-
mente, foi introduzida a “xilogravura”, desenho que ilustra o assunto a ser tratado 
no Cordel, por volta de 1930. O nome Cordel instaurou-se devido à forma como os 
folhetos, supostamente, eram vendidos nas feiras, expostos em cordas ou cordões, 
que, por conseguinte, fez-se conhecer por cordéis3. 

Essa literatura foi desenvolvida no Nordeste do Brasil por condições favoráveis 
da própria estrutura social e devido à influência dos colonizadores portugueses. 
Destarte, os folhetos eram e ainda permanecem com o intuito de propagar a infor-
mação das relações socioculturais dos nordestinos, configurando as ressignifica-
ções da vida cotidiana, como assevera (MELO, 1982, p.12):

3. Folhetos de feira ou de bancada são outras denominações possíveis (Cf. RODRIGUES, 2011).
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No Nordeste, por condições sociais e culturais peculiares, foi possível 
o surgimento da literatura de cordel, de maneira como se tornou hoje 
em dia característica da própria fisionomia cultural da região. Fatores 
de formação social contribuíram para isso; a organização da sociedade 
patriarcal, o surgimento de manifestações messiânicas, o aparecimento 
de bando de cangaceiros ou bandidos, as secas periódicas provocando 
desequilíbrios, econômicos e sociais, as lutas de famílias deram opor-
tunidade, entre outros fatores, para que se verificasse o surgimento de 
grupos de cantadores como instrumento do pensamento coletivo, nas 
manifestações da memória popular.

O Cordel é símbolo da cultura popular do Nordeste e expressa não só uma 
linguagem cômica e lendária, educa, induz a leitura, aguça a pesquisa e reflete uma 
herança cultural. É uma arte que necessita o reconhecimento histórico-cultural da 
sociedade. Sua linguagem simples e objetiva é próspera em temas geográficos que 
devem ser utilizados nas aulas de Geografia para promover a cultura local e reavivar 
o interesse da disciplina pelos discentes. 

Utilizar a literatura em sala de aula favorece o despertar e a aptidão pelo gosto 
da leitura, além de proporcionar aos educandos(as) a visualização de um cenário fic-
tício ou real, que eles/elas possam participar através da contextualização da leitura. 
Assim, a leitura intervém na construção da imaginação e do senso crítico dos(as) dis-
centes. Por isso, a relevância de trabalhar a leitura em sala, principalmente através 
dos cordéis, uma literatura popular, objetiva, simples, interdisciplinar. A literatura de 
cordel deve ser explorada pelos educadores(as) como um recurso didático cultural, 
que estabeleça a relação entre teoria/prática, conteúdo/realidade. 

Desta forma, o cordel contribui, significativamente, no processo ensino-apren-
dizagem, o qual facilita a transmissão dos conteúdos. Visto que se trata de uma 
transmissão/interação de conteúdos muitas vezes complexos via linguagem de fácil 
compreensão. 
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A paisagem em cordéis

O cordel abrange vários temas: educação, política, cultura, mitologia, entre ou-
tros. Portanto, pode ser explorado metodologicamente em diversas atividades: a 
leitura coletiva e individual, o debate, o cordel falado, apresentação de trabalhos e 
ou projetos, aulas expositivas/explicativas etc.

As propostas mencionadas acima, entre outras, devem ser trabalhadas em sala 
com o planejamento do(a) docente e necessita de cordéis que correlacionem com a 
Geografia. Segue uma proposta de cordel a ser trabalhado em sala, como reflexão 
a categoria paisagem:



54

XXVI Jornada do Gelne

UM BRASIL NASCIDO NO NORDESTE
Nerisvaldo Alves

O território brasileiro 
Não me deixa confundido: 
26 são os estados, 
Para ser compreendido, 
Um distrito federal 
Meu país é bem legal, 
Segue assim bem dividido. 
 
Cinco grandes regiões, 
Tem a nossa geografia, 
Tem a Norte e a Nordeste, 
Coisa linda, quem diria! 
Centro-Oeste, Sudeste 
E a Sul, mas a Nordeste 
É o cantinho da alegria
  
Cada grande região, 
Tem estado e município. 
Cada qual com sua história, 
Cada um com seu princípio, 
Da nordeste eu vou falar, 
Pois pretendo lhe encantar, 
Feito verbo em particípio.  

Dos 26 estados, 
Nove deles no Nordeste, 
A Bahia é o maior, 

Em Recife, Pernambuco, 
Os anos foram fiéis. 
Igrejas, museus e fortes, 
Cada qual com seus papéis.
Da cultura registrada, 
Quatro séculos de estrada, 
Tem do centro ao convés.
  
Um povo sofrido e forte 
De batalha e de brasão,
Vitorioso por natureza, 
Na conquista é campeão. 
Da vitória à convivência, 
Da revolta à conivência 
Meu Nordeste é meu torrão... 
 
Tendo posses ou despidos, 
Pelo nosso interior, 
A nação dos nordestinos, 
Pra tudo dá seu valor. 

Com farinha ou com jabá, 
Caranguejo ou aruá, 
É de todo acolhedor. 

É palco de muita fé, 
De milagre e penitência, 
De romeiro e oração, 
De promessa e vivência. 
Terra de frei Damião, 
Romaria e procissão 
No ato da obediência. 
 
Nordeste que tem meizinha, 
Cartomante e rezadeira, 
Medicina popular, 
Curandeiro e parteira, 
Nordeste que tudo corta, 
Rico ou pobre não importa! 

Meu Nordeste é de primeira!  
Caro amigo nordestino, 
Não queira ser barreirista, 
Preserve nosso rincão, 
Nosso orgulho e conquista. 
Esta beleza natural, 
É o que tem de especial, 
E nosso povo está na lista.  

Povo de sinceridade, 
Mais forte que mulungu. 
Um povo que é doce e meigo, 
Feito mel de uruçú. 
Neste afirmo meu talento. 
Tive reconhecimento 
No SESC Caruaru.  

Viajei pelo Nordeste, 
De sertão a litoral. 
Conheci lugares lindos 
E a diversidade cultural, 
Vestimenta e alimento, 
Gente que com talento 
Faz o mundo especial. 
 
Vim parar em Pernambuco, 
Mas a vida não emperra. 
Na capital do forró, 
Minha viagem aqui encerra. 

Caruaru é a cidade, 
Digo com sinceridade 
Que o nordeste é minha terra!

No turismo muito investe 
De São Luiz a Salvador,
Meu Nordeste tem valor, 
De alegria nos reveste.
  
Dos lençóis do Maranhão, 
Praias lindas em Fortaleza, 
Piauí, com sua história, 
Nos encanta com a beleza, 
E a Paraíba ainda ampara, 
O cheiro da realeza.    
   
Em Sergipe o oceano 
O São Francisco acolheu, 
Na Bahia o Pelourinho 
Castro Alves lá viveu, 
Alagoas tem o fumo, 
Pernambuco é o meu rumo 
E o Ceará também é meu.  

Não podemos esquecer 
O Rio Grande do Norte 
Na extração de sal 
Para nós dá muita sorte. 
Muito mais posso falar 
Do Nordeste, o meu lugar, 
Pois é nele que sou forte.  

Em várias localidades, 
Patrimônio cultural, 
Muitas delas trazem traços 
Do Nordeste original, 
Do popular ao barroco, 
Meu Nordeste traz um pouco 
Do Brasil Colonial.  

Museus e antiguidades 
Para aos nossos instruir. 
Relatos da nossa história 
Pra com todos dividir. 
Do exposto à escravidão, 
Tendo em nossa região 
Não se deixa confundir.  
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Este cordel de Nerisvaldo Alves tem uma riquíssima identidade cultural, con-
tendo como tema as cinco regiões do Brasil, em específico a região Nordeste. Des-
crevendo a história, a cultura, as divisões territoriais, entre estados e municípios, as 
comidas típicas, o valor comercial, o turismo, a arte, a dança, a música, entre outros 
elementos da região Nordeste, tudo contido em um único cordel. Este folheto repre-
senta o conceito de paisagem descrito no decorrer deste trabalho. A cada estrofe, a 
paisagem nordestina é representada pela manifestação cultural.  

Considerações finais

Este trabalho enfatizou o cordel como possibilidade de reflexão da categoria 
Paisagem, assim como, seus aspectos culturais e sociais. Os folhetos se configuram 
material textual que “falam” sobre o homem do campo e os modos de organização 
da sociedade nordestina em épocas diversas. Considerados elementos textuais te-
cidos por uma linguagem simples/popular, os folhetos tematizam sobre o homem 
do nordeste e permitem o desenvolvimento de um ensino-aprendizagem propício 
para a região em que circula.

Com isto, propomos aos docentes a utilização de instrumentos didáticos pró-
prios de cada cultura, a exemplo do cordel: interdisciplinar, alternativo, simples, por-
tanto eficaz. Em nossos estudos, observamos que este instrumento literário repre-
sentante da cultura popular nordestina auxilia a prática docente. no caso específico 
dos temas da Geografia, identificamos que os discentes conseguem contextualizar 
os conteúdos do Nordeste pelo fato de estarem inseridos na realidade local, de se 
sentirem parte dessa realidade, identificarem-se. Dessa forma, valorizam a própria 
cultura, pelo conhecimento do teor rico de manifestação cultural que faz parte do 
patrimônio histórico cultural e que permite a percepção do espaço geográfico, atra-
vés do ensino-aprendizagem da categoria paisagem.
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OS PRIMóRDIOS DA LINGUAGEM

SAyhARA MOTA SAMPAIO (UERN)
TALITA ARAúJO COSTA (UERN)

Introdução

A linguagem é inseparável do homem, segue-o em todos os seus atos. 
É o instrumento graças ao qual o homem modela seu pensamento, 

seus sentimentos, suas emoções, seus esforços, sua vontade e seus 
atos, o instrumento graças ao qual ele influencia e é influenciado, a 

base última e mais profunda da sociedade humana.

Definir a linguagem é uma tarefa que, até hoje, cientistas e pesquisadores ain-
da estão tentando encontrar um conceito um conceito que funcione universalmente 
e esteja fora de toda e qualquer ambiguidade. Afinal, a linguagem não é um objeto 
transparente e fácil de ser definido, mesmo apresentando propriedades universal-
mente identificáveis. Ela não é somente uma substância concreta, da qual fazemos 
uso cotidianamente, mas também, um elemento de natureza abstrata, subjetiva e 
mental.

A linguagem foi abordada e estudada por diversos cientistas, dentre eles 
Edward Sapir (1988, p.16) que abordou e sistematizou esse estudo para o mesmo a 
linguagem era entendida como:

Um instrumento capaz de percorrer toda uma gama de usos psíquicos. 
O seu desdobramento não se limita a acompanhar o conteúdo interno 
da consciência, acompanha-o níveis diversos, indo desde o estado men-
tal que é denominado pelas imagens concretas, até aquele em que só 
são focalizados pela atenção os conceitos abstratos e as suas relações, o 
que comumente recebe o nome de raciocínio.
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Desta forma, a linguagem e o pensamento são coincidentes e a linguagem deve 
ser considerada faceta externa do pensamento, ainda segundo o autor supracitado. 
Assim, a linguagem se confunde com aspectos psíquicos e do raciocínio.

Contudo, diante dessas abstrações, vários estudiosos conseguiram definir a 
linguagem dentro de alguns pontos de vista que se tornaram importantes para a 
história do conhecimento humano. Dentre tais pontos de vista, dois são importan-
tes para a compreensão de seu conceito: a Filosofia e a Linguística.

Diante dessas duas grandes tradições, certamente a Filosofia possui uma im-
portância histórica e metodológica bem mais ampla que a Linguística (visto que esta 
última só obteve status de Ciência somente no início do século XX), constituindo-se 
como a primeira grande interpretação da linguagem no Ocidente.

Primórdios dos estudos da linguagem

“O interesse pela natureza e funcionamento da linguagem vem de longa data, 
mas só no curso do século XIX a linguística se impôs como ciência”. A linguagem 
pode ser entendida segundo Azeredo (2010, p. 16):

A linguagem não é apenas mediadora das relações do homem com o 
mundo que o cerca e com seus semelhantes. Mais do que isso, a lin-
guagem constitui e torna possíveis essas relações. Pode-se mesmo dizer 
que as relações que por meio dela se elaboram e se estabelecem são tão 
variadas e distintas quantas são as possibilidades de expressão verbal 
do homem. A linguagem coloca-se entre o homem e o mundo que o 
cerca como uma espécie de mapa que o orienta para a percepção das 
coisas e das relações entre as coisa.

A linguagem assim, não é apenas um elemento isolante, ela é um instrumento 
de comunicação, servindo de elo e interação entre dois ou mais indivíduo. É através 
da linguagem que o homem apreende os conteúdos e que eles não estão no mundo 
em si, mas faz parte da consciência humana formada por convenções simbólicas 
propostas pela sociedade. 
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É por meio da tradição filosófica que iniciaremos nossa investigação sobre a 
linguagem e seu conceito. Contudo, como tal tradição nos legou várias formas de 
observar um mesmo objeto (no caso, a linguagem), tomaremos como ponto de par-
tida a observação mais ligada à tradição gramatical, o qual possui um caráter mais 
normativo ou prescritivo. Assim, retrocedendo à Antiguidade Clássica (principal-
mente entre Gregos), a linguagem é estudada relacionando a Filosofia com a Filolo-
gia (o primeiro campo de estudo voltado às questões gramaticais).

Linguagem e filosofia

A primeira ideia de uma interpretação conceitual sobre a linguagem, no Oci-
dente, surgiu com a civilização grega, tanto em relação com as reflexões acerca de 
sua origem, quanto a partir da relação do homem para com o sagrado. Os gregos, 
no seu período arcaico (mais conhecido como período Cosmológico – Século VII ao 
Século V a. C.), se ocupavam em tentar explicar a origem do mundo e as causas das 
transformações na Natureza, ponto essencial para as primeiras argumentações filo-
sóficas. Assim, a “realidade era interpretada a partir da importância e valorização do 
discurso mítico” (Oliveira, 1996 p.27) e as narrativas míticas foram as primeiras ma-
nifestações concretas da influência e importância da linguagem em uma civilização. 
Isso significa que as narrativas míticas, na cultura grega, possuíam uma profundida-
de conceitual mais elaborada sobre a realidade, ou seja, os discursos míticos, além 
de serem um padrão elevado de conhecimento, eram também modelos de análise 
que ultrapassavam sua dimensão mítica, dando vários sentidos à realidade. É dessa 
forma que várias palavras adquiriram outros sentidos além de seu sentido mítico: a 
partir do discurso mítico de Narciso, por exemplo, é que nomeamos um objeto do 
mundo – uma planta de mesmo nome – bem como representamos uma caracterís-
tica da personalidade humana – o comportamento “narcisista”. Assim sendo, a lin-
guagem possui uma importância fundamental porque os mitos são, antes de tudo, 
discursos, narrativas e, portanto, atos de linguagem.

Com o surgimento da Filosofia Antropológica (século V ao século III a. C., tam-
bém conhecido como período Sistemático), a linguagem passa a ser investigada a 
partir de duas grandes vertentes importantes até hoje: de um lado, a Lógica, que 
formaliza a linguagem e o discurso através de princípios racionais de organização 
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do pensamento e, de outro, a Retórica, que analisa o discurso por meio de argu-
mentos cujo objetivo é o convencimento e a persuasão, sem nenhuma preocupação 
com a verdade dos fatos.

Estas duas vertentes foram primordiais para o surgimento de várias disciplinas, 
principalmente com as contribuições de filósofos como Platão (Dialética, Retórica, 
Semiótica, etc.) e Aristóteles (Lógica, Sofística, Matemática, Gramática, etc.).

Ao mesmo tempo em que a Retórica crescia como uma importante disciplina, 
o desenvolvimento dos estudos gramaticais (as definições e classificações dos ter-
mos, sentenças, etc.) teve um grande salto por volta do século III a.C., por apresen-
tar quatro características metodológicas: a Filosófica, a Semântica, a Universalista 
e a Prescritiva (a Gramática propriamente dita). A primeira característica deve-se 
ao fato das discussões acerca da linguagem. Platão foi o pioneiro nesse estudo, 
através da obra “Crátilo”, em que relatava a origem da linguagem, onde discutia a 
associação dos objetos do mundo com sua representação pela linguagem por meio 
dos nomes. Dentro desse estudo, Platão pretendia investigar se os nomes eram ob-
tidos através de uma associação natural (refletindo a real essência dos objetos) ou 
convencional (colocado aos objetos de acordo com diferentes situações). De acordo 
com os críticos, Platão não defende uma tomada de posição, mas possui uma ten-
dência à associação natural. Aristóteles, no entanto, estudava a linguagem centrada 
em si. Assim, ele afirmava que para o indivíduo pensar, havia três processos básicos: 
primeiro, a formulação dos conceitos (sobre seres, ações e as qualidades), fazendo 
com que surja o segundo princípio – os juízos, no qual são predicativas de dois con-
ceitos – para formar o terceiro processo: o raciocínio (as associações entre juízos – 
premissas mais as conclusões). Essa teoria de Aristóteles deu origem às seguintes 
classes gramaticais: Substantivos, Verbos e Conjunções. Destarte Azeredo (2000, 
p.16) nos diz que:

A filosofia aristotélica ensinou a distinguir conceitos (como ‘seres’, ‘ações’, 
‘qualidades’, ‘quantidade’), juízos (associação predicativa de dois concei-
tos) e raciocínio (associação de juízos sob a forma de premissas e conclu-
são). (...) Eis um exemplo do que se chama tradicionalmente silogismo, 
processo pelo qual o homem ocidental se habituou a relacionar dados já 
conhecidos e dessa relação extrair conclusões lógicas e coerentes.
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Assim, percebemos que mesmo antes de haver essa noção de gramática já 
havia estudos iniciais. Desta forma, estudos sobre a linguagem acabam por se con-
fundirem com questões de ordem lógica, havendo posteriormente a divisão e o 
conhecimento das classes gramaticais.

A segunda característica de Gramática grega está pautada na Semântica, em 
que suas definições gramaticais inicia na linguagem, mas utiliza a “filosofia” do mun-
do exterior (real) para definir. Assim, a mesma não utiliza conceitos apenas advin-
dos da própria linguagem, mas de elementos exteriores a ela.

A terceira característica é ser Universalista, ou seja, a Gramática tem por prin-
cípio coletar um conjunto de regras que poderiam orientar os principais aspectos 
contidos na linguagem humana (como a caracterização dos objetos do mundo em 
classes de palavras – Substantivos; qualidades referentes a essas classes de pala-
vras – Adjetivos; ações que indicam a existência dos objetos – Verbos; etc., o que 
pode ser expresso em qualquer língua do mundo).

Por fim, a última característica é ser prescritiva, isto é, tomada a partir do ca-
ráter universalista da linguagem, os gregos desenvolveram a gramática como um 
conjunto de regras e normas a serem seguidos, prescrevendo, portanto, um modelo 
padrão. Ainda sendo muito utilizada hoje, sem perceber as mudanças ao longo dos 
tempos e que determinadas regras são postas a prova diante da mudança de fun-
ção na análise das sentenças.

Assim, os estudos gramaticais abrangem “...a Semântica, a Morfologia, a Fo-
nética, a Filologia e a Sintaxe” (Carvalho, 2005, p.19). Tais estudos, contudo, tiveram 
uma abordagem prática, funcionando como uma disciplina normativa, “...desprovi-
da de uma visão científica e desinteressada da língua em si mesma” (ibidem).

A influência da gramática grega é um traço visível e importante para os estu-
dos da linguagem posteriores. No século XVII, foi publicada a primeira gramática 
“geral”, a Grammaire générale et raisonnée, de Port-Royal”, em 1660, na França. Essa 
gramática visava descrever o funcionamento de todas as línguas, influenciada dire-
tamente da visão universalizante da gramática grega. Segundo Chomsky essa gra-
mática apresentava elementos importantes já que abordava a estrutura da língua e 
retomava a frase como uma unidade gramatical. 
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Assim, as gramáticas de ordem lógica apresenta modelos de análise voltados 
mais para os elementos estruturais do que para a análise comunicativa e os aspec-
tos de interação comunicativa. 

Filologia

A partir das contribuições dos estudos gramaticais, surgiu por volta do século 
II a. C., na Alexandria, um método de estudo chamado Filologia. A Filologia procura 
estudar o funcionamento gramatical da linguagem a partir de textos literários, ten-
do influenciado também toda a Idade Média e conquistado seu apogeu em fins do 
século XVII, com a escola alemã de Friedrich August Wolf (como um de seus maiores 
divulgadores, Wolf aprimorou a Filologia como disciplina, procurando também “...
estudar os costumes, as instituições e a história de um povo” (idem, 2005, p.20), 
além de estabelecer explicações mais concretas – do que os filósofos – e comentar 
os textos).

Os estudos filológicos são centrados também a partir de um enfoque grama-
tical, mais particularmente nos aspectos da Fonética, da Morfologia e da Sintaxe. 
Segundo Carvalho (1997, p.18) a Filologia era “o estudo da elucidação de textos”

De acordo com os alexandrinos, a gramática possuía duas finalidades: uma 
filológica e, outra, pedagógica. No entanto, o método filológico encontra algumas 
limitações por valorizar demasiadamente a língua escrita (já que o objetivo principal 
dos filólogos era o trabalho com textos escritos), tendo alguns estudiosos criticado 
tal método. Contudo, o trabalho dos filólogos serviu de base para o desenvolvimen-
to do método histórico-comparatista.

Dessa forma, a Filologia contribuiu para a contemporaneidade devido aos estu-
dos voltados para as interpretações de textos, já que estes não estão desvinculados 
do contexto histórico, político e social de um povo. Através dos filólogos, foi possível 
conhecer as múltiplas facetas da Antiguidade Clássica, não só através da literatura 
em si, mas também da própria forma da linguagem dos antigos era estruturada. 
Assim, os filólogos contribuíram tanto para construir um elo entre o passado (a lin-
guagem vs. Filosofia, através da gramática) e o futuro (o surgimento da Gramática 
Histórico-Comparatista).
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O método histórico-comparatista

O estudo sistemático da linguagem já é um dos mais antigos, assim fazer com-
parações entre as línguas se constituía como elemento imprescindível para perce-
ber a evolução de aspectos gramaticais. Através desse estudo observava algumas 
regularidades, assim como também diferenças entre as línguas percebendo tam-
bém o passado e a evolução de cada língua. Era o que se pretendia ao fazer o méto-
do histórico-comparativo.

Os estudos de linguagem tiveram um importante reviravolta com a (re)desco-
berta do Sânscrito, entre 1786 e 1816. Essa língua em particular, despertou o inte-
resse e a curiosidade de vários estudiosos que começaram a estabelecer compa-
rações entre as principais línguas antigas (Grego, Latim, Hebraico, Persa, etc.) com 
àquela antiga língua da Índia. De acordo com Weedwood (2002, p.32):

...foi o desenvolvimento do método comparativo que resultou num con-
junto de princípios pelos quais as línguas poderiam ser sistematicamen-
te comparadas no tocante a seus sistemas fonéticos, estrutura gramati-
cal e vocabulário, de modo a demonstrar que eram “genealogicamente” 
aparentadas! Assim como o francês, o italiano, o português, o romeno, 
o espanhol e as outras línguas românicas tinham se originado do latim, 
também o Latim, Grego e o Sânscrito (...) se originaram de alguma língua 
mais antiga, à qual é costume aplicar o nome de Indo-Europeu ou Pro-
to-Indo-Europeu.

Dessa forma, foi com a publicação de “Sobre o Sistema de Conjugação do Sâns-
crito”, em 1816, pelo alemão Franz Bopp, que as comparações entre as principais 
línguas antigas com o Sânscrito revelou uma relação de parentesco entre elas, tor-
nando o estudo das línguas mais sistemáticas, com perspectivas de criação de uma 
ciência autônoma.

Contudo, outros estudiosos desenvolveram importantes trabalhos nesse cam-
po, como o dinamarquês Rasmus Rask e o alemão Jacob Grimm (esse último consi-
derado mais tarde como criador das leis fonéticas, a “lei de Grimm”, mostrando as 
correspondências entre as línguas antigas comparadas com as modernas).
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Como o método Histórico-Comparatista teve seu auge no século XIX, os es-
tudos de linguagem nesse período também se identificava com o então Naturalis-
mo biológico nascente, destacando o papel dos Neogramáticos. Algumas décadas 
depois, o método histórico sofre uma segunda influência, numa reação aos estu-
dos dos Neogramáticos: é a fase “Culturalista”, que defendia a influência de fatores 
externos (culturais) nas mudanças internas das línguas. Segundo Carvalho (2003, 
p.22), as línguas:

...São instrumentos culturais condicionados por fatores sociais, históri-
cos geográficos, psicológicos e, por isso mesmo, de previsibilidade relati-
va e comportamento inconstante, justamente o oposto do que acontece 
no campo das ciências naturais.

Apesar disso, o método Histórico-Comparatista foi criticado pelo linguista ale-
mão August Schleicher, que aponta duas críticas: a primeira é que “...não existe ne-
nhum ponto no que se possa dizer que novas línguas nasceram de uma língua-mãe 
comum” (WEEDWOOD, 2002, P.11). O citado linguista discorda da teoria genealógica 
de uma língua base universal, relatando também o aspecto da “língua pura”, o qual 
não seria possível sua existência. Outro ponto a ser focalizado é que as línguas não 
são imutáveis, por isso, é impossível que elas vivam sem serem alteradas e, depois, 
desapareçam.

Schleicher na sua crítica, aponta os aspectos que devem ser levados em consi-
deração, como a convergência, isto é, as línguas derivadas da língua-mãe divergiam-
se, contudo, as mesmas poderão convergir-se. A exemplo, temos os dialetos que, 
por serem influenciados pela língua padrão, poderão ser extintos.

Finalmente, a gramática Histórico-Comparatista adquiriu um status acentuado 
no século XX, através de estudos inovadores que divergem da gramática tradicional. 
Um dos grandes avanços é conferido a partir da descoberta do Sânscrito. Foi com a 
descoberta dessa língua antiga é que começaram a comparar as línguas “geradoras” 
até chegar a uma hipótese de língua-mãe, o Indo-Europeu ou Proto-Indo-Europeu. 

Outro estudo que se dava em paralelo ao método histórico-comparatista de-
senvolvido pelos filólogos comparativistas era o que Azeredo (2000, p. 22) relata:
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(...) desenrolava-se, especialmente na Europa, o debate suscitado pela 
‘questão da língua”, principalmente em relação à norma gramatical e à 
ortografia. (...) O estudo da língua assumia, assim, duas modalidades: 
uma, histórica e crítica, ostentando o prestígio de Ciência; outra, descri-
tiva e prática, assumindo a ‘modéstia’ de sua finalidade utilitária.”

Desta forma, surge um estudo mais estruturalista tanto nos Estados Unidos 
como na Europa. Tendo como um dos grandes nomes do Estruturalismo na Europa 
Saussure e na América do Norte Bloomfield e Sapir. Esses desenvolveram um estu-
do mais voltado para os aspectos formais da língua. 

Assim, o método comparativo possibilitou ao homem descobrir um pouco suas 
origens, pensando também nas possíveis línguas que poderão existir através das 
mudanças fonéticas, como também as mudanças culturais.

Destarte, passados essas fases a Linguística se desenvolveu consideravelmen-
te e se firmou como ciência, estudando assim os elementos da língua, e outros as-
pectos que envolvia a linguagem. Percebendo que hoje os estudos se voltam para 
o eixo comunicativo e de interação, sendo não só a língua escrita estudada e abor-
dada, mas a língua falada. 

Portanto, todo esses estudos merecem seu reconhecimento já que nos fez per-
cebermos questões até então não vistas e ampliou o campo de visão desses estu-
dos da linguagem.

Conclusão

Estudar a linguagem não é tarefa simples. Ao contrário, é um tarefa árdua e 
de difícil acesso. Diferentemente dos arqueólogos que buscam vestígios palpáveis.

Para compreendermos como a linguagem surgiu, é necessário adentrarmos no 
mundo antigo, buscando elemento que a comprove. Assim, um dos grandes desa-
fios que se impõe, é investigá-la segundo a tradição filosófica e filológica, buscando 
pistas em documentos antigos e procurando informações em diversas fontes.

À linguagem é conferida com um caráter religioso, através dos discursos míti-
cos. Outro aspecto a ser ressaltado são as contribuições de filósofos da antiguidade, 
como Platão e Aristóteles que, através do estudo da compreensão do pensamento 
humano, levantaram hipóteses muito importantes sobre a natureza da linguagem. 
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Esses filósofos foram os percussores de várias disciplinas como Dialética, Retórica, 
Lógica, Sofística, Matemática e Gramática.

Com a descoberta de Sânscrito, entre 1786 e 1816, o método Histórico-Com-
paratista tenta fazer comparação entre as principais línguas antigas (Latim, Grego, 
Hebraico, persa, etc.) com essa língua Hindu. Diante disso, foi estabelecida a aceita-
ção dessa hipótese. De acordo com esse método, tenta-se estudar a história interna 
da língua e os fatores externos que a influenciam. Temos, respectivamente, as fases 
Naturalista e Culturalista.

Portanto, a linguagem humana é um meio de interação com a realidade. Ela 
não é a única e indivisível, mas é mutável, variável e subjetiva.
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Pôster

ECOS DO IMAGINÁRIO LOBATEANO NA OBRA INFANTIL 
DE CLARICE LISPECTOR

AMANDA KAROLINE ALvES DA COSTA (UFRPE)1

AMANDA MIRELLA SIMPLÍCIO DA SILvA (UFRPE)2

Introdução

Através do olhar crítico de suas obras, Monteiro Lobato propõe diversas formas 
de conhecer o povo brasileiro, sua cultura, seu folclore, sua origem vária. Essa refle-
xão, com enfoque no folclore nacional é ricamente abordada tanto em sua obra adul-
ta como em sua obra infantil, no que diz respeito à abordagem de culturas diversas, 
seja no campo da política, da economia, seja no campo do folclore e da tradição oral. 

Nesse artigo, vamos nos deter à análise de Histórias de Tia Nastácia e O Saci (1921), 
integrantes da obra infantil lobateana, em diálogo com Como nasceram as estrelas, da 
escritora brasileira Clarice Lispector. 

Publicado em 1937, pela editora Brasiliense, Histórias de Tia Nastácia é um dos 
livros integrante da obra escrita para crianças que ficou conhecida como a série do 
Sítio do Picapau Amarelo. A obra é composta por uma série de contos, a princípio nar-
rados por Tia Nastácia (e, depois, também por Dona Benta) às personagens do sítio. 
Os contos tematizam a cultura popular brasileira e principalmente as histórias trans-
mitidas pela tradição oral: por meio delas, tenta-se traçar a face de um povo, o povo 
brasileiro: suas mazelas e suas histórias.

1. Graduanda em Letras Português e Espanhol – Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE e 
membro do Grupo de Estudos Literários Comparados (GELC).

2. Graduanda em Letras Português e Espanhol – Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE e 
membro do Grupo de Estudos Literários Comparados (GELC).
Artigo produzido sob a orientação da Prof.ª Dra. Sherry Morgana Justino de Almeida – Coordenadora do 
Grupo de Estudos Literários Comparados (GELC).
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Como nasceram as estrelas, doze lendas brasileiras, publicada em 1987, é uma 
das obras integrantes, junto a outras quatro, da literatura de Clarice Lispector para 
as crianças. Organizada em doze contos (cada um referente a um mês do ano) a 
obra reúne narrativas herdadas da tradição folclórica brasileira que, mesmo oriun-
das da literatura popular, ganham novas relações de sentido ao serem reelaboradas 
pelo imaginário e pelo modo de escrever de Lispector. O “eu” da voz narrativa não se 
contenta em somente contar a história, por sua vez atua como articulador de ideias, 
como comentarista dos contos – como em Histórias de Tia Nastácia, no qual as per-
sonagens do Sítio tecem comentários críticos ao final de cada conto, como ao final 
de João esperto, onde Emília expõe suas impressões ao final da história “— Gostei, 
gostei! – exclamou Emília. – Não tem nada de boba essa historinha. É uma luta de 
esperteza contra esperteza, em que o mais esperto saiu ganhando.” (LOBATO, 1969 
p.67).

Essa mesma proposta de leitura crítica do conto pode ser observada, por 
exemplo, através de características de relações comunicativas com o leitor, inclusive 
intromissões do narrador, que permeiam toda a obra de Clarice, como no conto O 
negrinho do pastoreio: “Será que a moral desta história é que o bem sempre vence? 
Bom, nós todos sabemos que nem sempre. Mas o melhor é a gente ir-se arranjando 
como pode e dar um jeito de ser bom e ficar com a consciência calminha.” (LISPEC-
TOR, 2011, p.53). 

O diálogo entre quem conta a história e quem a lê é um traço muito marcante, 
não só em Como nasceram as estrelas, mas também em outras obras da literatura 
para crianças de Clarice Lispector. Em A mulher que matou os peixes, antes de co-
meçar a história em si, a escritora lança mão de diversas inferências e espaço de 
conversa com os leitores para explicar-lhes o que houve na história, que ela teria 
matado os peixes por acidente, e que caberia a eles julgá-la: 

Tenho esperanças de que até o fim do livro possam me perdoar. Antes 
de começar, quero que vocês saibam que meu nome é Clarice, E vocês, 
como se chamam? Digam baixinho o nome de vocês e meu coração vai 
ouvir. (LISPECTOR, 2011, p. 3).

O chamamento do leitor pela escrita de Clarice revela ainda mais as proximi-
dades com a literatura de Lobato: tirar a criança leitora de sua zona de conforto e 
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trazê-la para dentro da história, ser parte dela. Essa comunicação do narrador com 
o leitor também abre espaço para que ele mesmo preencha as lacunas e aguce a 
imaginação. Em Histórias de Tia Nastácia (1937), a velha cozinheira do Sítio narra con-
tos folclóricos indígenas e africanos, agindo como uma espécie de personificação 
do saber popular. Chamou-nos bastante atenção a proatividade de Pedrinho, que 
busca conhecimento da cultura popular diretamente das fontes vivas que dispunha, 
como revela ao dialogar com Dona Benta sobre Folclore “— Uma ideia 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 plano de espremer tia Nastácia para tirar o leite do folclore 
que há nela.” (LOBATO, 1975 p.139).

De certa forma, Clarice incita a proatividade de seu leitor quando lança ques-
tionamentos ou solicita a pesquisa de algo específico que ela não pode ou não quer 
esclarecer — recurso recorrente em sua obra para crianças — como no final do 
conto O pássaro da sorte, no qual, ao remeter a ideia da sorte conferida ao pássaro 
uirapuru, deixa abertas as possibilidades do imaginário infantil, como se a narrativa 
não se fechasse em si, mas estivesse sempre aberta às lacunas e novos olhares que 
as crianças leitoras (inventivas por natureza) lançassem: “Como é que se espalhou 
que o uirapuru dá sorte? Ah, isso não sei, mas que dá, dá!” (LISPECTOR, 2011, p. 23).

N’O Pássaro da Sorte, ao tratar de lendas do folclore e do imaginário brasileiro, 
Clarice abarca histórias das mais diversas regiões do país, e suas respectivas cultu-
ras: “Trata-se do uirapuru, pássaro encantado da sorte e que tem como moradia 
as ricas florestas da Amazônia” (LISPECTOR, 2011, p. 21). Por outro lado, o conto do 
Negrinho do pastoreio, que se passa na região do Rio Grande do Sul: “Como é mês de 
agosto e faz um pouco de frio, vou contar uma história que aconteceu nos pampas 
do Sul do país, talvez em Pelotas.” (LISPECTOR, 2011 p. 51).

Ao abordar essas diversas lendas do folclore brasileiro, Clarice emprega uma 
linguagem simples, descomplicada, mas também não faz pouco da criança leitora, 
uma vez que não há facilitação de linguagem, e sim uma adequação, sem que haja 
recursos infantilizadores. Dialogam Clarice e Lobato também nesse ponto: usam de 
uma linguagem sem “floreios literários”, sem “literatices” como diz Lobato em suas 
cartas ao seu amigo Godofredo Rangel. 

Quanto ao ritmo das narrativas, se percebe a mansidão no contar das histórias, 
como se a forma para tratar com a criança leitora não fosse de pressa, mas sim de 
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respeito e cuidado. Além desse ritmo narrativo de espaço para a leitura crítica da 
criança, outro ponto de diálogo entre Histórias de Tia Nastácia e Como nasceram as 
estrelas, no que diz respeito à estruturação dos contos, se dá no fecho moralizante 
ao final de cada um deles. Só que, de maneira diferente, Clarice reorganiza esse es-
paço de forma que põe muito mais de sua inferência e de si, como no conto Do que 
eu tenho medo, no qual ela mesma, Clarice como personagem, desafia a figura do 
Saci, confrontando-se frente a frente com a conhecida personagem do imaginário 
Lobateano (referindo-se diretamente ao Saci, como se ele fosse um dos possíveis 
leitores do conto, misturado ao imaginário das crianças e às próprias crianças) – ou-
tro ponto de contato direto entre Clarice e a obra de Monteiro Lobato:

Mas uma vez me vinguei. Quando ele me pediu fumo, dei. Mas misturei 
ao tabaco... um pouco de pólvora (não demais porque eu não queria 
matá-lo). E quando ele tirou a    primeira tragada, foi aquele estrondo. 
Porque eu também sou um pouquinho Saci-Pererê: foi com ele mesmo 
que aprendi as manhas.
Aviso ao Saci: por favor não se vingue de mim botando pólvora no meu 
fumo, porque eu me vingarei pondo fogo na mataria toda!
Acho que tenho dito. (LISPECTOR, 2011, p. 59).

                                                         
Depois de termos traçado essas primeiras relações entre as duas obras de 

Monteiro Lobato e a de Clarice Lispector, partiremos para uma análise mais pontual 
no que diz respeito, principalmente, aos aspectos temáticos e estilísticos usados pe-
los dois autores brasileiros, com o objetivo de traçar um paralelo entre o universo 
ficcional da obra infantil de Lobato e de Lispector, para ouvir seus ecos: os ecos que 
Lobato deixou e deixa nos leitores, e nos escritores-leitores da literatura infantoju-
venil brasileira.
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Do folclore e do imaginário do folclorista: do surgimento à ordenação 
dos contos em Lobato, e seus ecos em Clarice

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.[...]
— 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 ane-
dotas, as superstições, as bobagens, a sabedoria popular, etc. e tal. Por 
que pergunta isso, Pedrinho?
O menino calou-se. Estava pensativo, com os olhos lá longe. (LOBATO, 
1969, p. 3).

Esse trecho inicial da obra Histórias de Tia Nastácia diz muito sobre a obra em 
si mesma como um todo. Pedrinho, com sua sede incansável pelo novo, pede para 
Emília, outra curiosa incorrigível, consultar a Dona Benta o significado da palavra 
folclore. Ao buscar determinado conhecimento em Dona Benta como fonte de sabe-
doria e experiência, Pedrinho tem a ideia de buscar toda a riqueza – “tirar o leite do 
folclore que há nela” – da cultura do povo na sabedoria de outra personagem fonte 
do conhecimento e saber, Tia Nastácia. Há, dessa forma, uma riqueza no que diz 
respeito à valorização e à atualidade conferidas às histórias derivadas da tradição 
oral, em sua maioria.

Raquel Afonso da Silva (2009), numa reunião de artigos sobre a obra infantil 
de Monteiro Lobato, organizada por Marisa Lajolo e João Luís Ceccantini, diz que 
à primeira vista, a ordem estabelecida por Tia Nastácia para narrar os contos se-
ria oriunda das lembranças, planteando posteriormente um argumento ainda mais 
interessante: o de que as histórias seriam agrupadas conforme suas origens, suas 
linhagens: europeia, negra e indígena. O que nos leva às figuras dos folcloristas.

No que diz respeito à “ordenação lobateana das histórias” em Histórias de Tia 
Nastácia, Silva (2009) relaciona esta organização dos contos com a coletânea de con-
tos populares de Sílvio Romero, folclorista, cujo nome é citado diretamente nos co-
mentários críticos que tecem as personagens do sítio ao fim do conto João e Maria:
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— Onde o tal Sílvio Romero pegaria essa história? — perguntou Emília.
— No Rio de Janeiro e no Sergipe — respondeu dona Benta. — Ele fez 
um trabalho muito interessante, que publicou com o nome de Contos 
Populares do Brasil. Ouvia as histórias das negras velhas e copiava-as 
direitinho, com todos os erros de língua e os truncamentos. É assim que 
os folcloristas caçam a obra popular.(LOBATO, 1969, p. 70-71).

Ao lermos a epistolografia de Lobato com seu amigo Godofredo Rangel, desco-
brimos que ele leu uma edição dos contos dos irmãos Grimm publicada pela editora 
Garnier: “Estou a examinar os contos de Grimm dados pela Garnier. Pobres crian-
ças brasileiras! Que traduções galegais! Temos de refazer tudo isso - abrasileirar a 
linguagem” (LOBATO, 1951, p. 275), e leu também o livro Contos Populares do Brasil, 
do já citado folclorista Silvio Romero, publicado pela primeira vez em 1885, o que 
comprova, mais uma vez, os estudos sobre o folclore que estão por trás da criação 
da obra lobateana. Do mesmo modo que Pedrinho busca a origem das histórias do 
folclore do Brasil, e de outros lugares do mundo, em Histórias de Tia Nastácia, Lobato 
o faz.

Segundo Silva (2009), “Lobato realizou uma seleção dentre tais histórias e con-
tou-as a seu modo [...] modificando a linguagem em que foram escritas — para 
aproximá-las da linguagem a que seus leitores estavam acostumados.” (SILVA, p. 
381). Nesse aspecto de adaptação da linguagem dos contos originais, pode-se traçar 
um paralelo entre Clarice e Lobato, como já foi abordado na introdução do presente 
artigo, no que diz respeito à coloquialidade da escrita, com a substituição de vocá-
bulos, conferindo também certos aspectos estruturais que se relacionam com os 
contos de fadas. Especulamos então que a autora de histórias como Quase de verda-
de (1978), O mistério do coelho pensante (1967) e A mulher que matou os peixes (1968), 
como leitora confessa da obra lobateana, tenha recorrido a suas próprias memórias 
de leitura e escrita relacionada à ficção de Monteiro Lobato para eleger seus contos 
favoritos e assim os adaptar a partir de sua escrita própria, criando outra coisa, ou-
tra linguagem: Como nasceram as estrelas, doze lendas brasileiras.
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A presença indígena no imaginário e na constituição do folclore 
brasileiro: imagem e tradição

Comecemos observando o comentário tecido ao final do conto A onça e o coelho, 
em Histórias de Tia Nastácia: “Estas histórias — explicou dona Benta — foram criadas 
pelos índios e negros do Brasil — pela gente que vive no mato. Por isso só aparecem 
animais, cada um com a psicologia que os homens do mato lhe atribuem.” (LOBATO, 
1969, p. 95). Esse seria um dos aspectos mais fortes em Como nasceram as estrelas, 
assim como na obra infantil de Lobato: a presença imagética dos animais como 
personagens vestidas de personalidades e façanhas muito próximas à figura hu-
mana. Essas personagens, principalmente nos contos de origem indígena, refletem 
as crenças desses povos, representam seus ensinamentos e são providas de traços 
de personalidades próprios. Exemplos desses animais recorrentemente tratados na 
literatura infantil de ambos os autores seriam o jabuti e o cágado – provas vivas da 
esperteza e da confirmação que a pressa seria mesmo inimiga da perfeição:

— Esta história — disse dona Benta — deve de ser dos Índios. Os povos 
selvagens inventam coisas assim para explicar certas particularidades 
dos animais. A casca do cágado é toda feita de segmentos, o que dá idéia 
de quebradura. Daí o tombo do céu, inventado pelos índios. (LOBATO, 
1937,  p.77)

Depois que Tia Nastácia termina a narração do conto “Cágado na festa do céu”, 
Dona Benta tece, neste trecho, comentários acerca da possível origem do conto e 
ressalta a recorrente presença da figura dos animais nessas histórias como com-
ponente de formação do imaginário indígena brasileiro e de seu folclore. O mesmo 
elemento desse imaginário indígena, especificamente em relação à figura do jabu-
ti/cágado e a formação de seu casco, pode ler lido no final do conto “A fruta sem 
nome”, de Clarice Lispector:

O jabuti é bicho bom e ensinou o segredo aos outros animais. A fruta era 
uma delícia e a comilança foi grande. É claro que o jabuti regalou-se. Mas 
tem uma coisa: ficou até hoje com o casco rachado por causa da surra 
que levou da velha. (LISPECTOR, 2011, p.65).
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Nesse conto um jabuti logra, por vontade de comer uma fruta cujo nome era 
muito difícil de memorizar, e por sua astúcia, uma velha egoísta que queria todas as 
frutas para si, de maneira que usando da inteligência memoriza o nome da fruta – 
que Tupã lhe ensinara – a partir de uma canção que cria. Esses mesmos elementos 
de enredo do conto de Clarice por podem ser lidos em mais um conto da tradição 
indígena que permeia as Histórias de Tia Nastácia, “O Jabuti e a Fruta”, neste conto 
também se idêntica a presença da canção como forma de vencer uma dificuldade, 
a partir da memorização, própria da tradição oral:

— Ora, menina, você está a pedir muito aos nossos pobres índios. Já eles 
fizeram alguma coisa pondo uma noção verdadeira nessa historinha.
— Que noção?
— A do jabuti botar em música a tal palavra difícil para melhor guardá
-la na memória. Isso é muito certo. A toada musical ajuda a decorar[...] 
Fazem isso porque com a gaita ou a viola o jabuti pode lograr mais facil-
mente os outros bichos”. (LOBATO, 1969,  p. 167).

Além do diálogo entre os títulos, os dois contos em questão apresentam uma 
intertextualidade clara, não somente entre si, mas principalmente, em relação aos 
relatos orais do folclore brasileiro: em ambos os contos a figura do jabuti usa da 
música e da memorização para conseguir o que quer, usa da esperteza, seja contra 
a onça, no caso do conto Lobato, seja contra uma velha egoísta, no caso do conto 
de Clarice Lispector. 

Outro aspecto recorrente nas obras lidas, relacionado justamente a essa ima-
gética animalesca presente nos contos, é a transformação de figuras humanas em 
animais, vestidos dos traços de personalidade de suas formas humanas anteriores. 
Emília chama esses contos de “histórias de virar”. Sobre as tais “histórias de virar”, 
principalmente nos contos de origem europeia, a que Emília se refere, Coelho (2010, 
p. 155) esclarece que “príncipes ou princesas, pobres ou plebeus são ‘encantados’, 
transformando-se, via de regra, em animais (leão, rã, corvo, peixe, pássaro, pom-
ba...)”. A transformação dos seres e das coisas, sem dúvida, está ligada à ideia de 
evolução da humanidade e do universo, e deve ter preocupado o homem desde os 
primórdios, pois aparece nas mais antigas fontes de narrativas que se conhecem.
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Essa transformação ganha destaque no conto que intitula a obra de Clarice, 
Como nasceram as estrelas, no qual as mães dos curumins, irritadas por eles as te-
rem enganado e fugido para comer bolo, ao tentarem seguir seus filhos que subiam 
em cipós que iam até os céus se transformam em onças, enquanto os pequenos 
curumins se transformam em estrelas:

Aconteceu uma coisa que só acontece quando a gente acredita: as mães 
caíram no chão transformando-se em onças. Quanto aos curumins, 
como já não podiam voltar para a terra, ficaram no céu até hoje, trans-
formados em gordas estrelas brilhantes. (LISPECTOR, 2011, p.11)

O mesmo se passa nos contos O pássaro da sorte e Como apareceram os bichos. 
No primeiro, num processo contrário, se observa quando o índio (em forma de pás-
saro) que possuía uma bela voz é atingido por uma flecha lançada por uma índia 
que queria seu canto só para ela: “Com arco e flecha, preparou-se. E, é claro, a ave 
caiu do galho. Agora vem uma surpresa, tanto para as índias como para nós: uma 
vez por terra, o pássaro transformou-se num rapaz lindíssimo.” (LISPECTOR, 2011 p. 
22); no segundo, todos os índios que estão numa festa, ao serem atingidos por uma 
grande tempestade, se transformam em bichos:

E não é que a bela índia transformou-se em tamanduá-bandeira?O ín-
dio, que era seu parceiro de dança, também teve o nariz puxado, trans-
formando-se em anta com o focinho comprido. Um índio, que era muito 
feio, virou morcego e saiu voando. Uma velha tagarela virou mutum. 
Também outros viraram periquitos, saracura, cobras e lagartas. Sabem 
como nasceu o jacaré? Nasceu de um índio que abriu uma boca cheia de 
dentes [...] E esta é a origem dos bichos do mar e da terra, acreditem ou 
não.” (LISPECTOR, 2011,  p.71)

Bichos estes que trazem traços de sua forma passada, como já foi dito ante-
riormente, da sua forma humana, do índio, no caso dos contos de Clarice Lispector.
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A presença da cultura africana na formação de lendas do folclore e 
do imaginário brasileiros

A preocupação com a busca das raízes autenticamente nacionais - que 
em 1917 levou Lobato a promover o originalíssimo inquérito sobre o 
saci - mantivera-o ligado à parcela da intelectualidade interessada em 
investigar a cultura brasileira. (AZEVEDO; CAMARGOS; SACCHETTA, 
2000, p. 88). 

Publicada em 1921, O Saci foi a primeira obra infantojuvenil de Monteiro Lobato 
a abordar a temática do folclore. O escritor taubateano acreditava que através do 
estudo das crendices populares poderíamos conhecer melhor as nossas origens e, 
consequentemente, perceber o caráter plural da cultura brasileira sem deixarmos 
de valorizar nossos “duendes nacionais” como, por exemplo, o Saci.

Este famigerado personagem despertou o interesse de Lobato em 1917 e, um 
ano depois, o autor publica um livro intitulado Saci-Pererê: o resultado de um inqué-
rito, que traz depoimentos de pessoas oriundas de várias regiões do país sobre o 
negrinho arteiro de uma perna só, carapuça vermelha e cachimbo na boca.

Voltando a falar da obra infantil já citada, podemos dizer que ela trata sobre 
o interesse de Pedrinho no diabinho perneta que, depois de ser capturado numa 
garrafa e ter a carapuça roubada, acaba contando ao neto de D. Benta as histórias 
de outros “filhos do medo” como o Curupira e a Iara, que também aparecem na nar-
rativa de Clarice Lispector.

Percebemos, então, que é possível aproximar em diálogo a obra de Lobato e 
Como Nasceram as Estrelas – Doze Lendas Brasileiras, de Lispector. Essa conversa 
literária começa com a temática em comum, que é a do folclore, assim também com 
a linguagem simples, porém não infantilizada, além da escolha de personagens que 
merecem destaque nos livros.

Em Clarice, o capítulo sobre o Saci se chama “Do que eu tenho medo”, e nota-
mos que ela descreve o Saci e o engana de uma maneira muito parecida com a de 
Tio Barnabé, negro africano que morava perto do Sítio e ensinou a Pedrinho como 
caçá-lo. É o que podemos conferir nos trechos abaixo: 
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- Tio Barnabé, eu vivo querendo saber duma coisa e ninguém me conta 
direito. Sobre o saci. Será mesmo que existe saci? [...] Pois, Seu Pedrinho, 
saci é uma coisa que eu juro que “exéste”, gente da cidade não acredita 
mas “exéste” [...] O saci – começou ele – é um diabinho de uma perna só 
que anda solto pelo mundo armando reinações de toda sorte e atrope-
lando quanto criatura existe. Traz sempre na boca um pitinho aceso, e 
na cabeça uma carapuça vermelha. (LOBATO, 1956, p. 184-185).

[...] Ele é um diabinho de uma perna só (apesar de miraculosamente cru-
zar a perna) [...] usa na cabecinha uma carapuça escandalosíssima, tem 
a pele mais negra do que carvão em noite escura, uma perna só que sai 
pulando e, é claro, um cachimbozinho aceso porque ele tem, como eu, o 
vício do fumo. (LISPECTOR, 2011, p. 58-59).

Além disso, Tio Barnabé logra o saci da mesma forma que Clarice:

Ah, menino, mecê não imagina como o saci é arteiro!... tem uma perna 
só, sim, mas quando quer cruza as pernas como se tivesse duas! São 
coisas que ninguém pode explicar! [o saci] Cruzou as pernas e começou 
a tirar baforadas, uma atrás da outra, muito satisfeito da vida. Mas de 
repente, puff ! aquele estouro e aquela fumaceira! O saci deu tamanho 
pinote que foi parar lá longe, e saiu ventando janela afora. [...] É que eu 
tinha socado pólvora no fundo do pito – exclamou Tio Barnabé dando 
uma risada gostosa. (LOBATO, 1956, p. 188-189).

Ainda sobre o saci, destacamos as conversas de teor filosófico que ele tem com 
Pedrinho, as quais abordam a vida, a morte e os hábitos dos animais da floresta e 
também dos homens. O diabinho ainda aproveita para esclarecer a origem de ou-
tros mitos:

Os medrosos são os maiores criadores das coisas que existem. Não têm 
conta o que lhes sai da imaginação. As mitologias daqueles velhos po-
vos estão cheias de terríveis criações do medo. Aqui nestas Américas te-
mos muitas criações do medo, não só dos índios chamados aborígenes, 
como dos negros que vieram da África. (LOBATO, 1956, p. 226).
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A citação acima serve, ainda, para comprovar a visão plural que Lobato e Clarice 
tinham de nossa cultura, além de mostrar a contribuição deles enquanto escritores 
preocupados em formar leitores dotados de senso crítico: garantir a permanências 
desses personagens no imaginário coletivo.

“A astúcia como arma mais forte” e outros “logros lobateanos” 
na obra de Clarice Lispector

Note que o principal elemento de todas as histórias é o logro. Seja prín-
cipe ou jabuti, um logra o outro. A variedade está só nos jeitinhos do 
logro. (LOBATO, 1969, p. 137).

Lobato, em toda sua obra, busca estimular os leitores ao exercício do raciocí-
nio crítico das coisas que os cercam, da realidade, da sociedade, de suas mazelas e 
belezas. Nas suas histórias para crianças não poderia ser diferente, a valorização da 
inteligência e da astúcia – mais valoroso que a força bruta – marca presença como 
grandes valores nas personagens – bichos ou humanos – sendo um elemento im-
portantíssimo para lograr e conseguir o que se deseja. Por exemplo, Dona Benta 
comenta ao final do conto O jabuti e o homem, sobre a ideia de esperteza que as 
lendas indígenas conferem à figura do jabuti:

— O cágado parece que tem alguma inteligência e que faz mesmo umas 
coisinhas jeitosas. Além disso possui aquela casca onde esconde a cabe-
ça e as pernas assim que se vê em apuros. Isso deu aos índios a ideia de 
esperteza. (LOBATO, 1969, p. 158-159).

Esse elemento da astúcia como maneira de lograr as dificuldades também está 
presente n’O Saci, pois quando a Cuca transforma Narizinho em pedra, o próprio 
Saci ajuda Pedrinho a vencê-la através da astúcia: “- Mas se a Cuca é poderosa como 
você diz, que poderemos fazer? - Não sei. Lá veremos. O que é preciso é não desa-
nimar. Se ela é poderosa, eu sou astucioso. A astúcia inúmeras vezes vence a força.” 
(LOBATO, 1956, p. 254).

O mesmo pode ser lido em Como nasceram as estrelas, como no já citado conto, 
A fruta sem nome, no qual o jabuti logra as complicações impostas pelo caminho a 
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partir de sua canção que o ajuda a memorizar melhor as coisas. Além desse conto, 
mais dois outros trazem grandes personagens exemplos do uso da astúcia e da in-
teligência para o logro na obra de Clarice: o sapo, muito astuto nas suas ações em 
Alvoroço de festa no céu; e a figura de Malazarte, engenhoso em suas façanhas no 
conto As aventuras de Malazarte.

A personagem do sapo em Alvoroço de festa no céu usa de sua inteligência ao 
engenhar um plano para comparecer a festa que haveria no céu, a qual todos (que 
tinham asas para voar até lá) compareceriam. O sapo então vê na personagem do 
urubu uma boa oportunidade para conseguir o que queria:

O sapo foi falar com o urubu: — Você vai levar seu violão, urubu? O uru-
bu, de violão debaixo da asa, nem se designou a responder.  — Senhor 
urubu, quer me fazer um único favor: O de ver se estou na esquina? O 
urubu, meio burro, replicou que, já que era um só favor, ele iria. [...] O 
sapo mais que depressa entrou no violão e ficou lá bem quietinho. (LIS-
PECTOR, 2011, p. 17).

Mesmo não tendo asas físicas,  o sapo consegue ir ao céu através de sua esperte-
za (de suas asas imaginárias, da astúcia) que lhe dá vantagem sobre o urubu logrado. 
Outra figura que faz uso de sua astúcia e sagacidade é o Malazarte, que em seu conto 
planeja conquistar o mundo a partir de uma porta que ganhara da mãe na divisão das 
partes da casa feita entre seus irmãos. Com sua esperteza, Malazarte vai logrando de 
pouco a pouco na história até que encontra uma casa na qual havia muita comida, um 
urubu e uma mulher avarenta, que escondia tudo do marido no intuito de guardar 
mais para si. Ao final do conto, depois de revelar algumas verdades com o pretexto de 
que o urubu lhe secretava tais coisas, logra vendê-lo ao dono da casa: “Como era 1º 
de abril, dia de se enganar os outros, Malazarte vendeu falsamente o precioso urubu 
ao dono da casa para lhe servir de espião.” (LISPECTOR, 2011, p. 29).

Considerações finais

A curiosidade que Clarice, enquanto narradora dos contos, incita em seu leitor 
não deixa de lembrar-nos das atitudes de Pedrinho nos livros infantojuvenis de Lo-
bato aqui analisados. Para nós, o que ocorre é uma aproximação da criança leitora 
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daquele conhecimento popular e de suas personagens de forma lúdica, da mesma 
forma que o neto de Dona Benta vira interlocutor do saci que consegue capturar e, 
assim, avista outros filhos da imaginação do povo como, por exemplo, a Cuca e a Iara.

Assim, ao final dessa pequena análise sobre os principais aspectos presentes na 
obra infantil de Monteiro Lobato e como ecoam na literatura para crianças da escrito-
ra Clarice Lispector, podemos dizer que a arte da astúcia na obra desses dois autores 
é atemporal sempre dizendo algo do hoje. Pois já diz Clarice, em Como nasceram as 
estrelas: “Moral: mais vale uma porta desvalida e esperteza de Malazarte, que uma 
casa inteira para quem não tem arte.” (LISPECTOR, 2011, p.29)
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LÍNGUA, CULTURA E IDENTIDADE: A CONSTRUÇÃO DA 
NORDESTINIDADE NO FACEBOOK
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Introdução

O objetivo deste trabalho é analisar, a partir das expressões linguísticas atribu-
ídas aos nordestinos na página “Nordestinos”, do Facebook, que aspectos linguís-
ticos (lexicais, fonéticos, fonológicos, sintáticos, semânticos) são utilizados como 
representativos do falar do nordestino nas publicações dareferida fanpage1.Para 
tanto, utilizaremos as bases teóricas da Semântica de Contextos e Cenários (SCC) e 
da Análise do discurso (AD). 

A escolha pelo referencial teórico da Semântica de Contextos e Cenários (SCC)2 
se justifica pelo fato de que esta perspectiva apresenta uma abordagem interdisci-
plinar, ao propor uma análise da língua que a considere em seus diferentes aspectos 
– não apenas linguísticos, mas também sociais, culturais e históricos. As aborda-
gensdesta corrente estão apoiadas na semântica de bases culturais, que evidencia 
como são produzidos os sentidos e como estes sentidos são associados aos sinais 
que utilizamos para nos comunicarmos cotidianamente. Esta teoria ainda mostra 
como pode ser utilizada na análise de múltiplos fenômenos de natureza semântica 
esclarecendo sua importância e amplitude. 

A outra área que servirá como base teórica neste trabalho é a Análise do Dis-
curso (AD) de linha francesa, o que não entra em conflito com a SCC, devido ao 

1. Segundo o Facebook, uma Fan Page é uma interface específica para a divulgação de uma empresa, 
marca, banda, etc. Ao realizar a criação é possível escolher o objetivo dela, conseguindo assim melhor 
segmentação do público que deseja alcançar. http://fanpages.com.br/fan-page.html

2.Ferrarezi Junior (2010).
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caráter interdisciplinar dessa perspectiva. A AD é uma análise textual e contextual 
da estrutura discursiva que será posta em estudo neste trabalho. O discurso é uma 
construção linguística associada ao contexto social no qual o texto se desenvolve. 
Ou seja, as ideologias existentes em um discurso são determinadas pelo contexto 
político-social em que vivem as pessoas, assim, as interações entre sujeito e socie-
dade ocorrem por meio do discurso.

 A língua na sua funcionalidade tem sido estudada por várias correntes teóri-
cas nos mais diversos gêneros textuais e discursivos. Em virtude das possibilidades 
criadas pela internet e com o objetivo de promover a interação entre os usuários, 
foram desenvolvidas as redes sociais, que representam virtualmente a vida social 
das pessoas e assumem o papel de possibilitar interações sociais que dão, a um só 
tempo, possibilidade de participação e manifestação social, bem como a identifica-
ção cultural. Desta maneira, optamos neste trabalho por observar publicações rea-
lizadas em uma fanpageno Facebook, por ser um meio de comunicação que veicula 
diferentes textos. Ou seja, é veículo de mídia que está associado ao mundo real e se 
configura como mundo virtual.

As redes sociais têm sido alvo de pesquisas sobre linguagem, ciência e tec-
nologia, pois nelas emerge um universo protagonizado pelas atividades humanas, 
mediado pelo avanço das ferramentas que possibilitam tais atividades. De acordo 
com Araújo e Leffa (2016, p.09), “Os cenários digitais que albergam as interações hu-
manas na web são diversificados e trazem para os estudiosos da linguagem muitas 
perspectivas de pesquisa”.

Neste contexto, pode-se afirmar que a página virtual “Nordestinos”, do Face-
book, é/constrói, no ambiente virtual, uma imagemcultural do Nordeste brasileiro. 
Os participantes dessa fanpage estão legitimamente interligados e interagem virtu-
almente pelo vínculo social que os identifica. A página virtual em questão procura 
revelar em suas publicações as expressões linguísticas reconhecidas por uma gran-
de parte dos nordestinos, e outros elementos que podem representar a cultura nor-
destina, tais como: cidades, comidas típicas do Nordeste, artistas que representam 
a música nordestina, etc.

Dentro desse universo composto pelas publicações realizadas na página, ocor-
pusdesteartigofoi selecionado considerando dois critérios: de um lado, as publica-
ções realizadas entre os meses de março e abril do ano de 2016; por outro lado, en-
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tre estas postagens, aquelas que abordam especificamente aspectos linguísticos da 
identidade dos nordestinos, atribuindo a estes um modo de falar que os caracteriza 
e distingue dos demais falantes do português. Os dados foram analisados qualitati-
vamente, a partir das teorias mencionadas, e revelaram um discurso que identifica o 
nordestino por certo modo de usar a língua, através de expressões que, segundo os 
administradores da referida fanpage, são representativas do falar de todos os nor-
destinos. Devido ao teor quase sempre cômico das publicações, expressões como 
“deixe de pantim”, “pegar o beco” e “caba bonito da peste”, atribuídas aos falantes, 
ora reforçam o discurso de que o nordestino tem uma maneira “engraçada” de fa-
lar, ora provocam a identificação dos próprios falantes com o conteúdo veiculado. 
Contudo, é importante destacar que estas publicações referem-se ao nordestino de 
maneira generalizada, ignorando as diferenças no falar de cada Estado do Nordeste 
e corroborando a falsa ideia de homogeneidade da língua nesta região.

A referida página virtual alcança um grande número de usuários3 e as publica-
ções nela veiculadas são formadas, majoritariamente, por expressões linguísticas 
que são reconhecidas por um grande público de internautas como sendo uma re-
presentação da fala dos nordestinos.Em suma, aqui trataremos dos aspectos lexi-
caispresentes nas expressões linguísticas da referida página virtual.

 
Representação cultural presente nas redes sociais

Antes de determinarmos essa discussão para o âmbito da representação cul-
tural nas redes sociais, é importante definir a noção de cultura que guiará nossa 
abordagem e que tem por base os estudos propostos por Santos (1987). Na aborda-
gem deste teórico, a culturaestá ligada à multiplicidade e formas de existência dos 
grupos sociais. Ou seja, cada realidade cultural constrói suas práticas e costumes, 
apesar de serem múltiplas as mudanças que sofrem ao longo do tempo. Estudar 
as culturas e suas diversasformas de realidade, nos faz pensar na língua como um 
dos elementos, dentre vários outros, que podem caracterizar um grupo dentro da 
sociedade e, sobretudo, dentro de uma cultura.

3. A fanpage Nordestinos contém hoje (20 de agosto de 2016, 15h e 45 min) 1.733.701 de usuários.
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Sobre isto é importante lembrar esta afirmação:

A cultura diz respeito à humanidade como um todo e ao mesmo tempo 
a cada um dos povos, nações sociedades e grupos humanos. Quando 
se considera as culturas particulares, que existem ou existiram, logo se 
constata a sua grande variação. [...] Cada realidade cultural tem sua lógi-
ca interna, a qual devemos procurar conhecer, para que se faça sentido 
as suas práticas, costumes, concepções e transformações pelas quais 
estas passam. SANTOS (1987, p.7):

 
Com base nesta perspectiva, vemos que as culturas passam por modificações 

internas, e dentre estas podemos destacar a língua como um dos fatores que se 
modificam ao longo do tempo em diversas situações comunicacionais. Dessa ma-
neira, como já mencionamos, a língua é um dos fatores que podem caracterizar 
um grupo ou uma cultura. Sendo assim,ressaltamos um meio de comunicação que 
utiliza aspectos que podem representar a realidade cultural de um determinado 
público dentro de suas funcionalidades, por exemplo, as redes sociais, neste caso, 
especificamos o Facebook. Este, por sua vez, acolhe várias páginas de entreteni-
mento, humor, religiosidade, música etc., há também uma grande facilidade de 
compartilhamento de informações, que geram interesses e conhecimentos entre 
as pessoas. Isso nos leva a perceber que os usuários conseguem estabelecer atra-
vés da referida rede social umaaproximação com a realidade vivida em grupo ou 
comunidade. Pois, estabelecem uma relação com as páginas virtuais em que se 
identificam, ora pelos gostos em comum, ora por outras finalidades, para poderem 
compartilharinformações, fontes, dados, notícias, etc.,e assim, manter o sistema 
de interação cada vez mais vivo. 

Dessa maneira, enfatizamos que as redes sociais estão ganhando cada vez 
mais espaço na sociedade contemporânea, pois trazem novidades, amizades, no-
vos projetos, relacionamentos (profissional e pessoal), noticias, fotos, vídeos, e vá-
rios outros elementos, que servem para atrair os internautas, de modo que eles 
possam encontrar uma certa afinidade com este ambiente e consigam perceber 
que há nessas redes uma adaptação da vida real das pessoas,que está ligadoao 
mundo virtual da web. Araújo e Leffa (2016, p. 10) defendem que “[...] as redes 
sociais, desde o espaço da sua virtualidade, têm profundo impacto na realidade”. 
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Sendo assim, o espaço virtual constrói interações sociais que possibilitam a parti-
cipação e manifestação social, como também a identificação e representação cul-
tural de uma comunidade ou um grupo. A mistura entre indivíduos e grupos e as 
muitas associações, significa entender a sociedade como uma grande rede imersa 
por meio das novas mídias digitais no ambiente virtual. Esse universo, porém se 
configura com a possibilidade de trocas de informações consequentemente meta-
fóricas.

Ao afirmarmos que as fanpage’sdas redes sociais representam o mundo real e a 
vivência de pessoas, seja através da vida pessoal ou profissional, utilizaremos como 
conceito de representação, neste artigo, o pensamento de Chartier (2002, p. 17)

As representações do mundo social assim construídas, embora aspi-
rem à universalidade de um diagnóstico, fundado na razão são sempre 
determinadas pelos interesses de grupo que as forjam. [...] As lutas de 
representações têm tanta importância como as lutas econômicas para 
compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe ou tenta im-
por, a sua concepção do mundo social, os valores que são seus, e o seu 
domínio. 

Desta maneira, Roger Chartier em seus estudos, enfatiza que as representa-
ções sãoconstruções que os grupos fazem sobre suas práticas, ou seja, elas estão 
ligadas ao modo de como é construída por meio de divisões e delimitações, a rea-
lidade social. Em outras palavras, os grupos sociais contemplam o mundo em que 
vivem, através de representações sociais que os possibilitem teruma forma de pen-
samento, que é socialmente idealizada e compartilhada entre os membros de cada 
grupo, com um intuito de contribuir para a construção de uma realidade coletiva, 
um conjunto social.

Todo processo de adaptação cultural envolve mudanças e transformações en-
tre os fatores que constituí um grupo social. Neste sentido, a língua também passa 
por transformações ao longo do tempo, e constitui elementos básicos para a repre-
sentação de um povo.
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As relações entre língua, sociedade e cultura

A língua é parte integrante do processo de identidade do ser. Deste modo, Car-
valho (p. 83, 2008) afirma que: 

[...] a construção da identidade de uma nação está vinculada a língua 
falada por este povo. A língua não é apenas um veiculo de transmissão 
de informação, mas, sobretudo instrumento de poder. Em muitos mo-
mentos é possível observar o domínio de um grupo social sobre outros 
por meio da força bruta e imposição de sua língua.

Por sua vez, a fala, seja ela oral, escrita, ou sinalizada, se configura como um 
elemento de interação no processo de comunicação, que gera sentidos diversifica-
dos no conjunto de regras do uso. Esta por sua vez, estávinculada na convivência 
social e cultural decada grupo, comunidade ou região, onde criam modos de falar 
ou se expressar,e com isso revelam uma construção de sua própria identidade.

A saber, destacamos neste momento, a teoria da Semântica de Contextos e Ce-
nários (SCC)que servirá como uma base teórica neste artigo. Por sua vez, demostra 
que existe uma relação muito próxima entre língua e cultura, pois, entende a língua 
natural como uma representação de mundo e seus eventos.Este estudo está base-
ado em várias correntes, por isso que apresenta uma abordagem interdisciplinar, 
pois propõe uma análise da língua que a considere seus diferentes aspectos: lin-
guísticos, sociais, culturais e históricos. As abordagens da Semântica de Contextos e 
Cenários estão apoiadas na semântica de bases culturais; esta, por sua vez, destaca 
como são produzidos os sentidos e como os estes sentidos são associados aos si-
nais que utilizamos para nos comunicarmos. A Análise do discurso (AD) será enten-
dida neste trabalho como uma análise textual e contextual da estrutura discursiva 
materializada em diferentes manifestações linguísticas; especificamente nesse arti-
go, observaremos as expressões linguísticas dafanpage “Nordestinos” como indícios 
de discursos acerca do que significa ser nordestino. Neste sentido, o discurso é uma 
construção linguística associada ao contexto social no qual o texto se desenvolve. 
Ou seja, as ideologias existentes em um discurso são determinadas pelo contexto 
político-social em que vivem as pessoas, assim, as interações entre sujeito e socie-
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dade ocorrem por meio do discurso. Nos serviremos do trabalho de Maria Regina 
Baracuhy para refletir melhor o que estamos abordando sobre a AD, desta forma 
esta referida autora nos diz que: “[...] a pratica discursiva é pensada como sendo da 
ordem do linguístico, do inconsciente, do social e do histórico.” Baracuhy (2010, p. 
168). Ou seja, as práticas discursivas existentes entre os grupos sociais estão asso-
ciadas ao contexto social em que estão inseridos.

Com isto, (AZEREDO 2008 apud HENRIQUES 2011, p. 74) afirma: “[...] a língua 
atua fortemente como uma forma de conhecimento que estabiliza nossas percep-
ções naquilo que podemos chamar de senso comum.” Desta maneira procuramos 
refletir sobre o léxico das línguas, que são escolhidos pelas culturas, como uma 
forma de representação de um povo, uma nação ou grupos sociais através da lin-
guagem.

Procedimentos metodológicos

Como já mencionado, este trabalho tem como foco estudar expressões linguís-
ticas veiculadas em uma página na rede social no Facebook e eis aqui uma mera 
apresentaçãoda mesma: o nome da página ”Nordestinos” representa uma região 
do Brasil. Na foto do perfil da fanpage é apresentada uma imagem de xilogravura, 
com duas pessoas segurando uma sanfona, aspecto cultural nordestino presente 
na página. As publicações, de expressões linguísticas são apresentadas a maioria 
com a cor preta e linguagem verbal. Do mesmo modo, os aspectos culturais do Nor-
deste presentes na referida fanpage estão relacionados com imagens de comidas 
típicas, pessoas que moram em alguma cidade do Nordeste, lugares turísticos, e às 
expressões linguísticas que são consideradas pela página como próprias da região 
Nordeste. 

Contudo, neste trabalho discutiremos que a referida página virtualretrata as 
expressões linguísticas das publicações como sendo próprias da região Nordes-
te,porém, não considera as variedades regionais existentes neste território. Cons-
trói também uma imagem sobre o nordestino para quem não é da região. O que 
não há na página é consideração sobre como essas expressões linguísticas são usa-
das pelos nordestinos (em que situações e por quais falantes), nem sobre as dife-
renças entre os estados; então se constrói uma visão generalizada do modo de fa-
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lar nordestino, consequentemente de cultura nordestina. Portanto, a fanpagetenta 
representar uma cultura, que é a nordestina e utiliza a língua como sendo um dos 
elementos representativos dessa cultura, porémnão levamem consideração que o 
sistema linguístico é dinâmico e variável e não constituem uma única forma.

Nesta análise exploraremos postagens que abordam especificamente o léxico, 
para discutir o modo que os nordestinos utilizam determinadas palavras dentro de 
alguns contextos, atribuindo a estes um modo de falar que os caracteriza e distin-
gue dos demais falantes do português.

As escolhas lexicais em postagens da fanpage “Nordestinos”

As redes sociais são compostas por pessoas de todas as partes do mundo. 
Desta maneira, as fanpage’sexistentes na rede social Facebook acolhem pessoas 
que em conjunto compartilham e/ou se interessam por uma mesma temática. A 
fanpage“Nordestinos”, como já foi mencionada, representa a cultura do Nordeste 
brasileiro através de várias marcas, dentre eles as expressões linguísticas, foco des-
ta análise. 

O estudo do léxico nos fazperceber as marcas sociais e culturais dentro do 
grupo ou comunidade que as utiliza. Sobre isto, Aragão (s/d p.202) afirma: “[...] toda 
a visão de mundo, a ideologia, os sistemas de valores e as práticas socioculturais 
das comunidades humanas são refletidas em seu léxico”.Assim, também, afirma Sá 
(2011, p. 245) que “questões ideológicas, valores éticos, morais e culturais podem se 
manifestar na fala espontânea através do léxico presente na memória do falante.” 
Ou seja, todas as regiões, grupos e povos, constroem formas de se constituir o léxi-
co que os identifique como sendo pertencentes à um determinado grupo. 

Vejamos, então, como podemos observar estes aspectos através da análise 
das publicações realizadas na referida página:



89

XXVI Jornada do Gelne

Figura 1

Nesta figura1,estão escritas duas palavras, ambas com uma significação se-
melhante.Na publicação, está bem clara a descrição de que no Nordeste a palavra 
avexado é utilizada somente pelos falantes dessa região.Da mesma forma, a outra 
palavra exposta é apressado, esta é considerada utilizada em outros lugares, fora 
do Nordeste.  Dessa maneira, podemos dizerque tais palavras, caracterizamuma 
pessoa que tem pressa em fazer algo, que esta acelerado, etc.Podemos perceber 
que, apesar de existir duas palavras que está associada à algo semelhante, a fanpa-
ge revela que há uma diferença no léxico, entre o Nordeste e outros lugares do país, 
criando assim, uma visão estereotipada da região.

Figura 2
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Nesta segunda publicaçãorecuperada pela figura 2, as duas palavras reúnem 
um conjunto designificações, que neste caso está relacionada a uma pessoa que 
tem dificuldade de se expressar em público, que tem temor a algo,4 etc. Como pode-
mos ver, são palavras totalmente diferentes do ponto de vista ortográfico e fonético, 
mas do ponto de vista semântico carregam uma mesma significação no momento 
do uso da fala. Assim, como já foi mencionado, tais palavras são criadas em regiões 
como forma de caracterização do grupo ou comunidade, mas devemos levar em 
consideração que estas podem se expandir, e chegarem a ser utilizadas em vários 
lugares do país. Nesta publicação, a fanpageutiliza a palavra acanhado para caracte-
rizar a fala do nordestino na hora de utiliza-la em algum contexto. Contudo, não po-
demos dizer que a palavra tímido não seja utilizada no Nordeste, pois, sabemos que 
as palavras e expressões não se limitam a regiões, o que há é uma marca lexical, 
presente em cada uma delas. Sendo assim, o que afanpagedivulga é uma questão 
de unanimidade ao modo de falar dos nordestinos, ou seja, nos transmite a ideia 
de que somente no Nordeste são utilizadas determinadas palavras ou expressões 
e que em todos os Estados desta região registra-se a mesma variação quanto à es-
colha dessa palavra.

Figura 3

4. https://dicionariodoaurelio.com/timido
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Nesta publicação da figura 3 há uma expressão linguística, e dentro dela apa-
rece a palavra mangando. Nadescrição da postagem, ou seja, na legenda, os admi-
nistradores dafanpagedescrevem o verbo “mangar” como sendo uma palavra que 
os nordestinos utilizam em determinados contextos pararidicularizar, menosprezar, 
ironizar algo ou alguém, que neste caso, eles apresentam a palavra zoar, como se 
fosse pertencente a algumas regiões, exceto o Nordeste. Da mesma maneira, per-
cebe-se que a fanpage constrói estereótipos e corrobora uma construção identitária 
do falante nordestino como sendo única, pois, considera uma expressão como sen-
do somente utilizada no Nordeste e, ao mesmo tempo, como recorrente na fala de 
todos os nordestinos, independentemente do Estado.Outras escolhas lexicais são 
apresentadas como usos comuns apenas aos falantes de fora do Nordeste.

Considerações finais

Afanpage “Nordestinos” enfatiza assuntos relacionados ao Nordeste, bem 
como divulgaçãoda música nordestina, exposição de produtos relacionados a essa 
cultura, imagens de cidades turísticas do Nordeste e entre esses aspectos culturais, 
a página incluí a língua e aborda o modo de falar que, segundo eles, representa o 
Nordestino. Ou seja, cria uma representação sobre a cultura e sobre as crenças da 
realidade social nordestina, envolvendo a língua como sendo um elo representativo 
das formas sociais e culturais dessa região.

Nesta análise, observou-se que existe uma relaçãoclara entre língua, socieda-
de e cultura, que juntas abarcam o sistema comunicativo e representativo no que 
diz respeito à linguagem humana de uma determinada comunidade, uma vez que as 
publicações analisadas neste trabalho dizem respeito a escolha lexical que a fanpa-
ge“Nordestinos” sinaliza como sendo uma escolha do modo de falar do Nordesti-
no. Do mesmo modo, este trabalho procurourefletir como a identidade e o léxico 
nordestinoé veiculada na referidafanpage.Desta maneira, entendemos que a pági-
na virtual transmite uma imagem estereotipada no léxico do Nordeste brasileiro. 
Pois, através da análise das publicações expostas neste artigo, a página generaliza 
o modo como no Nordeste o povo utiliza tais palavras e expressões, que separa o 
modo de falar deste território com outras regiões.
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A EMERGÊNCIA DE SENTIDOS EM O MACACO E O RABO: 
NA MIRA DOS ARQUÉTIPOS

MARIA NAZARETh DE LIMA ARRAIS1 (UFCG)

Introdução

No conto O macaco e o rabo, coletado em Pernambuco, atuam, não apenas pes-
soas, mas, sobretudo, animais e seres inanimados dotados de qualidades, defeitos e 
sentimentos humanos, ou seja, está presente a personificação e, por isso, a narrativa 
pode ser classificada como fábula, cujo fim vem sempre com uma moral. 

Denominado conto cumulativo ou lengalenga pelos estudiosos do conto, a histó-
ria apresenta um macaco que, preocupado com o rabo da cutia, esqueceu o próprio 
rabo na estrada, passando um carro de boi por cima e cortando-o. Imediatamente, 
um gato pegou o rabo do macaco. Acontece uma sequência de pedidos, feitos pelo 
do macaco, para conseguir o rabo de volta, mas lhe são negados. O gato só entrega-
ria o rabo, se o macaco lhe trouxesse leite tirado da vaca; a vaca exigiu capim colhido 
pela velha; a velha pediu sapatos feitos pelo sapateiro; o sapateiro quis cerdas do 
porco; o porco pediu chuva das nuvens; as nuvens pediram fogo das pedras; as pe-
dras quiseram rios das fontes. E, por fim, as fontes nada pediram, realizando o pedi-
do do macaco. Dessa forma, cada um dos seres recebeu o que queria como condição 
para realizar o desejo do macaco. Satisfeito, o macaco recebeu seu rabo do gato, mas 
o rejeitou porque já estava podre.

Como as demais narrativas que o povo conta, O macaco e o rabo reflete estru-
turas de comportamento cujas forças incoativas partem do consciente e, principal-
mente, inconsciente. E estudar esses discursos é apossar-se da possibilidade de “vir 

1. Professora do curso de Letras da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Centro de For-
mação de Professores – CFP, Unidade Acadêmica de Letras – UAL e do Mestrado Profissional em Letras 
– Profletras, do mesmo campus.
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a conhecer certos complexos estruturais, tornando-nos mais capazes de distinguir 
entre o que é e o que não é individual” (VON FRANZ, 1985, p. 22). 

Na abordagem de Pais (2004, p. 177), o discurso dos contos populares apre-
senta um sujeito-enunciador-coletivo que surge sempre à medida que os textos são 
retomados, há um tempo conservados e modificados, e transformados ao longo das 
gerações por pessoas especiais como contadores e recebidos pelos sujeitos-enuncia-
tários-ouvintes como “verdades gerais e universais.” Por assim ser, sustenta espaços 
de sistemas de valores ou crenças que integram o imaginário coletivo de uma comu-
nidade humana.

Esses contos refletem os costumes de uma região e o saber dizer de um conta-
dor em particular que, através da incoatividade mnemônica, relatam fatos fictícios 
do passado, mas atualizados em virtude do espaço, tempo e pessoas do presente. 
Adéquam elementos conforme a receptividade dos seus ouvintes, causa por que o 
conto popular sofre determinadas alterações, quer recebendo, quer perdendo ele-
mentos. 

Nossa proposta de discussão tem como objetivo apresentar uma análise dos 
arquétipos do inconsciente coletivo presentes no conto O macaco e o rabo, sob a 
perspectiva da semiótica greimasiana e da psicologia analítica de Jung. Subjacente à 
superficialização da trama, emergem temas que estão conectados ao fazer dos ato-
res e, consequentemente, à caracterização arquetípica manifesta.

Trata-se de um recorte da tese de doutoramento, defendida em 2011, que pro-
curou analisar contos populares do Nordeste do Brasil, fundamentando-se na psi-
cossemiótica, a fim de encontrar tais imagens ali presentes. Além disso, partes dessa 
discussão integram o capítulo intitulado Evolução, apego e desapego: diálogos psicosse-
mióticos do livro Educação Linguística: discursos de práticas, organizado pelos docentes 
da área de Língua Portuguesa, do Centro de Formação de Professores da Universida-
de Federal de Campina, Campus de Cajazeiras, em 2015.

A representação dos arquétipos pelos atores do conto

A cutia atua como motivo para o macaco impor sua autoridade, sua arrogância, 
seu egocentrismo, enfim, sua ingenuidade, semelhante a uma criança, em sua fase 
egocêntrica. Daí ser ela a projeção da humildade, da introversão, visto que, ao ser 
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manipulado, silencia, deixando que a própria vida se encarregue de dar as lições 
de que o macaco precisa para crescer. Tais aspectos estão subentendidos em, por 
exemplo, “– Tira o teu rabo da estrada, senão o carro passa e corta” (MR, p. 129).

Nesse direcionamento, a cutia pode ser visto como a metáfora do feminino, 
simbolizando a anima. É um ente sem voz, como o feminino ideal, predominante na 
literatura popular, reescrevendo a memória popular da imagem das mulheres sub-
missas, saindo de cena, para o macaco poder seguir interagindo. Para o inconsciente 
coletivo é uma anima negativa, na medida em que cala e não reage.

Ao projetar o macaco, o enunciador parece querer mostrar a imaturidade de 
qualquer pessoa em quem o self está em processo de constituição. O macaco é 
aquele que, afetado pelo apego material adquirido pela experiência, no mundo sen-
sitivo, busca, persistentemente, o efêmero. Ele é instintivo e desinibido. Dessa forma, 
simboliza o ego, articulando as demandas do id. No entanto, durante o percurso, em 
busca do seu objeto de desejo, experimenta o exterior, adquirindo, em ritmo próprio 
e, ao seu modo, um corpo próprio. É nessa experiência com o não eu, a alteridade, 
que o macaco atinge a plenitude do desapego, quando ficou indiferente ao rabo a 
que antes era apegado. O rabo para ele, inicialmente funcionava como instrumento 
de exibicionismo – o falo – sobre a quase inexistência do rabo na cutia. Embora sua 
superioridade, isto é, seu poder fosse superficial, no momento da castração, não 
aceita que o tenha perdido. Dá-se, então, a frustração, processo natural, que surge 
na vida das pessoas sob as diversas faces, mas necessário ao crescimento pessoal 
de cada um. 

Ao caminhar pelas relações intersubjetivas, o macaco percebe que o rabo não 
consistia um valor essencial, uma vez que, sem esse instrumento, foi capaz de se au-
toafirmar e dispensar o rabo deteriorado. Ao experimentar a alteridade, o macaco, 
inicialmente personificando o animus negativo, progride para o animus positivo. Esse 
fato é um simulacro do processo de crescimento interior que acontece com o ser hu-
mano. Podemos comprovar em “Alcançou o macaco todos os seus pedidos. O gato [...] 
entregou o rabo. O macaco não quis mais [...]” (MR, p. 130)

O macaco vai buscar no gato o que este dispõe para a realização dos prazeres 
do Ego: o rabo. O gato age segundo sua natureza animal de felino carnívoro e instin-
tivo, quando espreita o macaco e, agilmente, rouba-lhe o rabo. Personaliza o astuto, 
o esperto, aquele que se aproveita dos momentos em que o outro se encontra em 
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situação conflituosa para manipulá-lo e dela tirar proveito próprio. O gato roubou 
o rabo do macaco somente para vê-lo sofrer e, para mais inflamar ou, talvez, para 
testá-lo, devolveu-o podre. Trata-se de uma atitude sádica, uma das características 
da anima negativa. Podemos visualizar nas passagens: “[...] Estava um gato escondido 
dentro de uma moita, saltou no pedaço do rabo do macaco e correu.” [...]; “O gato disse: 
— Só te dou, se me deres leite.” (MR, p. 129)

Na astrologia chinesa, o gato é considerado como representação do feminino, 
bem adequado a este conto, uma vez que o gato pega o “rabo” (poder) do macaco e, 
de posse dele, passa a manipular o macaco que age conforme o contrato estabele-
cido: lutar pelo poder de manipulação. Assim, o gato pode ser considerado o negro 
feminino, associado à natureza instintiva da mulher, ao refinamento e ao prazer. Essa 
postura simboliza o lado negativo da anima, como uma tendência negativa e univer-
sal das heranças pré-infantis da humanidade. A anima negativa, passível de causar 
conflitos interiores, é neutralizada, quando o indivíduo passa pelo processo de indi-
viduação que, apesar de doloroso, permite evolução interior.

Acreditando na promessa do gato de que entregará o rabo se receber o leite, o 
macaco vai à procura da vaca que, por sua vez, exige capim a ser conseguido com a 
velha. A vaca e a velha emergem como representação da anima, aspectos femininos 
na psique masculina. São imagens do arquétipo materno, dando condição para o 
crescimento, uma vez que fornece fonte de vida e cuidados: leite e capim. Ao mesmo 
tempo em que este arquétipo é fonte de nutrição, também manipula. Podemos ve-
rificar nas passagens: “— Vaca, dá-me leite para dar ao gato, para o gato dar-me o meu 
rabo.; — Não dou; só se me deres capim! — disse a vaca. [...]”; e “— Velha, dá-me capim, 
para eu dar à vaca, para a vaca dar-me leite, o leite para o gato me dar o meu rabo.; — 
Não dou; só se me deres uns sapatos.” (MR, p. 129)

No caso do conto, a manipulação pode ser concebida como um aspecto positi-
vo, uma estratégia comum empregada pelas mães, quando colocam os filhos para 
crescer, através de uma “negociação”, colocando-os em campo para aprender com a 
prática de seus próprios esforços. 

O sapateiro e o porco simbolizam o animus, arquétipo masculino na psique fe-
minina. O primeiro evidencia a ideia de trabalho como necessário para promover o 
progresso e o conforto. O segundo, o espírito de servidão, uma vez que dá cerdas 
para o trabalho do sapateiro. Isso justifica o fato de ele pedir chuvas, pois, em muitas 
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civilizações focadas na agricultura, a chuva simboliza sangue, justificando os rituais 
de sacrifício dos animais. Vejamos: “— Pede ao sapateiro”. [...]; “— Donde tiro cerda “ [...]; 
“— Pede ao porco.” (MR, p. 130)

Tanto a ideia de trabalho, quanto a de servidão estão presentes no inconsciente 
coletivo, visto que, desde os antepassados, o homem trabalha para sobreviver, apri-
morando o viver social, e o animal serve ao homem. Alguns animais para servirem 
ao homem são sacrificados, como é o caso do porco que, além de cerdas, também 
fornece a carne, ou seja, a própria vida.

Ao projetar as nuvens, pedras e fontes, o enunciador faz referência, conscien-
temente, à natureza mineral em que se destacam os seres não vivos: nuvens é um 
conjunto de pequenas partículas de água ou gelo suspensas na atmosfera, resultado 
da evaporação; pedras são materiais sólidos, compostos de minerais, resultantes de 
ações naturais; e fontes são locais de onde emerge a água que sai do subsolo. Veja-
mos: “— Nuvens, dai-me chuva,” [...]; “— Pedras, dai-me fogo,” [...];”— Fontes, dai-me rios, 
[...]” (MR, p. 130).

As nuvens, neste conto, fazem referência, inconscientemente, à sexualidade e à 
reprodução. Das nuvens, nasce a chuva. Esta, como resultante da ação e da iniciativa 
do céu e das divindades que nele vivem, simboliza, universalmente, a fertilidade e a 
fecundidade. Assim, a chuva é comparada à semente humana, ao fluido divino que 
inicia a vida. Como filha das nuvens e das tempestades, a chuva tem relação com 
o fogo e a água. Para Brandão (1998, v. 1, p. 235), as nuvens configuram “corpo de 
arrebatamento espiritual” e a sua dissolução “corpo de transformação”. É como se o 
enunciador, com essa projeção, quisesse dizer que, o ser que está em fase de consti-
tuição do self, consegue conceber um poder involuntário sobre si, que vem além do 
natural, um superior atemporal e, dessa forma, gerar uma transformação interior e, 
consequentemente, física.

As nuvens, assim concebidas, vão desejar o fogo conseguido por meio das pe-
dras. O conto caminha pelas três naturezas: a animal, a vegetal e a mineral. Perce-
be-se que as três são interdependentes, pois, na projeção dos atores, o enunciador, 
simulando a vida real, evidencia a intersecção entre estes universos.

Ao projetar as pedras, o enunciador, inconscientemente, faz uma analogia ao 
centro do mundo. Esse centro mítico é único no céu e múltiplo na terra. Cada civi-
lização tem seu “ponto de vista”, concebido como a “junção entre o desejo coletivo 
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do homem e o poder sobrenatural de satisfazer esse desejo”, seja por um saber, por 
amor ou por uma ação. E é no centro do mundo que congregam esse desejo e esse 
poder. A ideia de centro está associada à concepção de canal de comunicação. Centro 
é o ponto de intersecção entre Céu, Terra e Inferno. No conto, o centro pode indicar 
a intersecção entre os reinos animal, vegetal e mineral. E por indicar a intersecção 
entre os três reinos referidos e também a ruptura, esse centro que a pedra simboliza 
atinge o divino, entendendo o universo como criação de Deus. Além disso, pedra e 
homem “exprimem um duplo movimento de subida e descida”: “o homem nasce de 
Deus e a ele retorna” (BRANDÃO, 1998, v. 2, p.59). Essa é a ideia da efemeridade da 
matéria sugerida pelo conto a partir da desintegração do rabo do macaco. Tal conhe-
cimento dá ao homem a possibilidade de valorização do ser e desapego ao ter.

Certamente, uma das simbologias do fogo é o sobrenatural, como indicador das 
almas errantes, o fogo-fátuo2, seguido da ideia do Espírito divino (BRANDÃO, 1998, 
v. 1, p. 277). Como indicador do fogo novo, na liturgia católica, celebrada na noite de 
Páscoa, separando o puro do impuro, desintegrando o último, está voltado para a 
concepção de vida. E porque destrói o impuro, veicula o sentido de morte. Este é o 
aspecto destruidor do fogo que comporta a negação, a função diabólica represen-
tada pela forja, cujo fogo é, ao mesmo tempo, celeste e subterrâneo, ferramenta de 
“demiurgo” e de “demônio”. Brandão (1998, v. 1, p. 277) referenda que “a queda de 
nível é a de Lúcifer, ‘o que leva a luz celeste’, precipitado nas fornalhas do inferno: um 
fogo que brilha sem consumir, mas exclui para sempre toda e qualquer possibilidade 
de regeneração”.

Outra concepção atribuída ao fogo pode ser a ideia de crescimento físico do 
homem. Neste sentido, o fogo recebe a significação voltada para a sexualidade, ob-
servada a partir da técnica de obtenção do mesmo “pela fricção, pelo atrito, pelo 
vaivém, imagem do ato sexual” (BRANDÃO, 1998, v. 1, p. 278). Já a espiritualização do 
fogo estaria voltada para a aquisição dele pela percussão, ou seja, pelo impacto. Essa 
significação sexual do fogo tem caráter ambivalente, uma vez que pode ser divino ou 
demoníaco. De acordo com crenças arcaicas, “o fogo tem origem nos órgãos genitais 
das feiticeiras e das bruxas” (BRANDÃO, 1998, v. 1, p. 278). Nesse sentido, o fogo é 

2. Fenômeno que ocorre sobre a superfície de lagos, pântanos ou cemitérios, quando um corpo orgâni-
co entra em decomposição, liberando o gás metano (CH4).
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espontâneo e natural, nasce do homem e no homem, necessitando ser controlado, 
nele, pelo superego.

As pedras, detentoras do fogo, desejado pelas nuvens, no conto, desejam rios. 
No plano consciente, os rios são correntes naturais de água que flui continuamente. 
Tem-se a ideia de movimento contínuo, do dinamismo das águas como forma de 
vida natural. A água metaforiza o sangue da terra que circula, indicando que o pla-
neta vive. Quando a água para, é sinal de seca, morte. Certamente, a projeção dos 
rios está, simbolicamente, associada à “possibilidade universal e o escoamento das 
formas, da fertilidade, da morte e da renovação”. Os rios nascem em fontes e cor-
rem para um lugar comum – o mar – onde formam o uno. Simbolizam o retorno ao 
Princípio, à fonte divina. A passagem, o caminhar das águas no rio, representa a luta 
contra os obstáculos, que separam, no caso específico desse conto, o mundo sen-
sível, representado pelo rabo que apodrece, e o estado de desapego, representado 
pelo não querer mais o rabo, em virtude do apodrecimento dele. Os rios que vieram, 
verticalmente, das chuvas, na tradição judaica, são as bênçãos do céu, atingindo o 
centro do mundo. Para os gregos, os rios são dotados de energia sexual, fertilizante, 
com decisões e atos misteriosos, capaz de “submergir, irrigar, fecundar e inundar” 
(BRANDÃO, 1998, v. 1, p. 265). É, enfim, a metáfora da existência humana, no seu 
fluir, na alternância de ânsias, desejos, sentimentos, paixões e múltiplos desvios. A 
esse respeito, Platão (1988, p. 127), refletindo sobre a ideia de Heráclito quando afir-
mou que “tudo passa e nada permanece”, referindo-se às águas dos rios, nas quais 
ninguém se banha duas vezes, indica que o homem vive em contínua e ininterrupta 
mudança.

Os rios que representam a vida em ação desejam as fontes, em virtude de ser 
nelas que eles nascem. Sem fontes, não há rios. Assim, simbolizam origem, expulsão 
de um corpo vivo do ventre pela necessidade de continuar vivendo, crescendo. Signi-
fica, portanto, o nascimento.

Na tentativa de explicar o processo geográfico de energia da natureza, nas 
fontes, como surgimento da vida, a mitologia concebe a ideia da existência de “di-
vindades das águas claras, das fontes e das nascentes” responsáveis por conceber 
e criar grandes heróis. Estes apresentam aspectos apavorantes, que constituem a 
causa por que todo nascimento está relacionado à morte e vice-versa (BRANDÃO, 
1998, v.1, p. 215).
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No conto, as fontes que dão rios às pedras representam a morte do apego à 
matéria, às coisas efêmeras, ou simplesmente ao que antes era apegado, para dar 
lugar ao nascimento do desapego à matéria, valorizando a vida em si, a oportunida-
de de crescimento, ao homem novo com novo olhar, ou para dar lugar a um novo 
apego, tornando-se indiferente ao anterior. É nas fontes que o macaco encontra aju-
da e, consequentemente, a solução do seu problema. Incondicionalmente, as fontes 
favorecem o bom e o bem. E por ser responsável pelo fim do drama, possibilitando 
a solução para os problemas do macaco e dos demais atores, podem ser concebidas 
como um símbolo do self. 

Os temas em conexão com os arquétipos

A riqueza semântica da estrutura discursiva do conto O macaco e rabo se ma-
nifesta por meio dos procedimentos de tematização e figurativização. Os temas são 
investimentos semântico-conceptuais que explicam eventos do mundo natural, en-
quanto as figuras são elementos ou expressões que se referem ao mundo exterior, 
passível de percepção pelos sentidos.

O tema apego permeia todo o conto como indicador de um afeto característico 
do ser humano, embora esteja revestido de negatividade, por impedir que os verda-
deiros valores sejam vividos efetivamente. Para concretizar esse tema, o enunciador 
utiliza-se de figuras do mundo natural, cuja finalidade é construir a imagem do ho-
mem que se limita, em virtude da busca obsessiva pelas coisas efêmeras. A figurati-
vização dessa imagem de homem acontece, no texto, pela descrição das ações dos 
atores que estão sempre em busca de algum valor, em especial, pela performance do 
macaco, quando busca satisfazer seu ego, desencadeando uma série de desejos nos 
atores com quem se relaciona, na medida em que a narrativa avança: o gato pega o 
rabo do macaco; o macaco quer o rabo de volta; o gato quer leite; a vaca quer capim; 
a velha quer sapatos; o sapateiro quer cerda; o porco quer chuva; as nuvens querem 
fogo; as pedras querem rios. As figuras que remetem ao tema apego podem ser en-
contradas em: “Estava um gato escondido dentro de uma moita, saltou no pedaço do 
rabo do macaco e correu. Correu também o macaco atrás, pedindo o seu pedaço de 
rabo.” [...] “O gato disse: — Só te dou, se me deres leite.”; [...] “— Não dou; só se me deres 
capim! — disse a vaca.”; “— Não dou; só se me deres uns sapatos.” (MR, p. 129); “— Não 
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dou; só se me deres cerda.” [...]; “— Não dou; só se me deres chuva.”; “— Não dou; só se 
me deres fogo.”; “— Não dou; só se me deres rios.” (MR, p. 130).

A projeção do macaco e sua performance são a metáfora de uma pessoa, em 
fase de crescimento, obcecada pelo apego às coisas efêmeras3, uma vez que segue 
um percurso em busca do rabo que finda por apodrecer. Assim como o macaco, os 
demais atores buscam o que é transitório, embora alguns objetos de desejo consti-
tuam necessidades básicas, como é o caso dos alimentos.

O texto intenta explicitar, com este percurso figurativo da busca que, apesar de 
mostrar-se apegado, é possível uma transformação para uma postura de desapego. 
Essa imagem do desapego é aquela em que o homem tem seu self constituído a partir 
de uma série de experiências que o permitem compreender o eu a partir da relação 
com o outro. 

A natureza é desapegada, o que deve, provavelmente, ser a razão de, em O 
macaco e o rabo, os atores constituírem, predominantemente, animais e seres inani-
mados. Para concretizar o tema desapego, o enunciador projeta a atitude das fontes 
que nada exigem em troca de ajudar o macaco, diferenciando-as dos outros a quem 
o macaco pede ajuda. É também figura de desapego a postura do macaco quando 
rejeita o rabo por que tanto lutou. As figuras que remetem ao desapego podem ser 
visualizadas em: “— Fontes, dai-me rios, os rios ser para as pedras [...]”; “Alcançou o 
macaco todos os seus pedidos. O gato bebeu o leite, entregou o rabo. O macaco não quis 
mais, porque o rabo estava podre.” (MR, p. 130).

Além desses temas que constituem a base de todo o discurso, outros temas 
emergem, durante o desenrolar do enredo, contribuindo para a evolução interior 
daquele que sente e apreende os valores figurativos e compreende sua simbologia 
em consonância com os conteúdos do inconsciente coletivo.

Nutrição é outro tema presente no discurso. Este tema tem, no conto, como 
conceito comum, o processo biológico em que animais e vegetais utilizam alimentos 
para que seus organismos absorvam os nutrientes necessários a suas funções vitais. 
Para concretizar esse tema, o enunciador empregou as figuras leite como alimento 
do gato e capim como alimento da vaca para que esta possa produzir o leite. Além 

3. A efemeridade aqui é indicadora, não somente da transitoriedade da matéria corrosiva, mas dos 
afetos conforme a inconstância dos estados da alma.
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disso, esses alimentos não são frutos de dor e sofrimento de nenhum animal. Leite é 
alimento natural de todo mamífero e capim sugere a ideia do vegetal como alimento, 
genuinamente ideal, uma vez que vem da terra. Veja-se o contexto em que estão 
inseridas as figuras do tema Nutrição. As figuras que dão ideia de nutrição são: “[...] 
O gato disse: — Só te dou, se me deres leite.” (MR, p. 129); “— Não dou; só se me deres 
capim!” — disse a vaca.” (MR, p. 130).

Outro tema que se sobressai é servidão, figurativizado pelos lexemas cerda e 
porco. O sapateiro quer cerda do porco e isso só é possível sacrificando o animal. O 
homem sempre se achou superior aos animais ao ponto de sacrificá-los para satisfa-
zer prazeres relacionados à degustação, moda, entre outras vaidades. Isso comprova 
que o animal sempre foi um escravo a serviço das veleidades humanas. A ideia de 
sacrifício do porco está pressuposta quando ele pede chuva que, como já foi referido 
na actorialização, em várias civilizações agrícolas, simboliza o sangue, justificando o 
sacrifício dos animais. As figuras que remetem ao tema servidão podem ser vislum-
bradas em: “— Sapateiro, dá-me sapatos [...]; — Não dou; só se me deres cerda.; — Don-
de tiro cerda?; — Pede ao porco.; — Porco, dá-me cerda [...]; — Não dou; só se me deres 
chuva.” (MR, p. 130.)

Vale salientar que a vaca não precisa ser sacrificada para fornecer o leite - pedi-
do pelo gato - o que não acontece com o porco, quando o sapateiro pede sua cerda. 
Este, a partir de sua projeção e o desejo pela chuva, pontua para o tema sacrifício. 
A prática do sacrifício era comum na religião da Grécia Antiga, cujo templo não ser-
via de lugar para o culto dos fiéis. Estes, hoje considerados pagãos, reuniam-se em 
torno de um altar exterior, onde acontecia o sacrifício (VERNANT, 1991). Essa prática 
continua hoje, não em templos, mas nos matadouros das civilizações cristãs que sa-
crificam os animais em nome das várias manifestações de vaidades.

Trabalho é outro tema que emerge no discurso. As figuras responsáveis pela 
concretização desse tema são sapato e sapateiro. Por trabalho, entende-se a aplica-
ção de forças e faculdades humanas, objetivando determinado fim. No conto, é o sa-
pateiro que despende energia na fabricação de sapatos que irão servir para o uso da 
velha. Vejamos: “— Pede ao sapateiro.; — Sapateiro, dá-me sapatos, [...]” (MR, p. 130).

Por tratar-se de um conto cujo objetivo primeiro é ensinar, através de metá-
foras, a todo aquele que se encontra em fase de crescimento, é natural que temas 
como sexualidade venham embutidos em figuras, de forma discreta, dado o tabu 
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existente em relação a este tema. A figurativização do tema sexualidade emerge a 
partir dos lexemas chuva, fogo, pedra e rios em: “— Nuvens, dai-me chuva, [...]; — Don-
de tiro fogo?[...]; — Pede às pedras. [...]; — Donde tiro rios?” (MR, p. 130).

Como referido na actorialização, essas figuras indicam aspectos arraigados à 
ideia de sexualidade, por exemplo, reprodução, ritmo físico, energia sexual e fertilida-
de. Ao dispor desses elementos, o enunciador parece querer dizer que a sexualidade 
é uma característica geral experimentada por todo ser humano, independentemente 
da ideia de sexo propriamente dito, portanto, natural e espontânea. Infere-se, pois, 
a partir do conto, que o homem deve aprender com os animais e com as manifesta-
ções da natureza, pois estas são manifestações de forças além do natural. E porque 
a natureza é espontânea e sem tabus, é preciso que as pulsões sejam controladas.

Considerações finais

 A discussão nos permitiu perceber nos atores as representações arquetípi-
cas, as simbologias atreladas a estas imagens, bem como a organização temática 
que de tais relações foi possível se sobressair.

 De um lado, temos a anima, representada pelos atores: cutia, gato, vaca e 
velha. Os dois primeiros como representações de uma anima negativa, emergindo 
como submissa e opressora, respectivamente; e os dois últimos como representa-
ções de uma anima positiva, quando são qualificadas, por exemplo, de nutridoras, 
uma vez que são fonte alimento.

 De outro lado, temos o macaco, o sapateiro e o porco, como representações 
do animus. O macaco inicialmente representando um animus negativo, dado o seu 
intenso egocentrismo, rebeldia e imaturidade, além de apegado a um rabo que para 
nada lhe servia, a não ser por vaidade, evolui para um animus positivo, quando en-
tende que pode viver sem o rabo.

Além desses atores do universo animal, temos os representativos do universo 
mineral: nuvens (como lugar onde fica a água antes de ser liberada em forma de 
chuva), as pedras e as fontes. Estes atores são fundamentais para a evolução do 
macaco, simbolizando sexualidade, o sobrenatural e a realização, respectivamente. 
Aqui a fonte pode simbolizar o self. É por ela e com ela que os conflitos se solucio-
nam e se estabilizam.
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Outro ator referido foi o fogo, conectando-se aos atores do reino mineral para 
reiterar as significações subjacentes a estes. Indicador da sexualidade, da purifica-
ção e da espiritualização, nos dá a ideia de que o animus, representado pelo maca-
co, desenvolveu-se, evoluiu. 
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simPósio temátiCo

A LITERATURA POPULAR NA EXPRESSÃO DAS CANÇÕES 
DE NINAR

MARIA JOSÉ LIMA DE CARvALhO (UFPB)
Maria De FátiMa B. MesQuita Batista1 (UFPB)

Um olhar semiótico para o discurso

O sistema linguístico é sempre variável, “A língua funciona mudando e muda 
porque funciona é o princípio pancrônico básico.” (BATISTA, 2013, p. 115). Essa rea-
lidade vigora em função dos sujeitos e dos usos. Na concepção de Bakhtin (2010), 
a língua deve ser observada em sua manifestação concreta no desempenho das 
interações sociais. Implica valorizar sua materialidade pelos diferentes gêneros dis-
cursivos.

Segundo Batista (2013), os gêneros sincréticos não se limitam à expressão lin-
guística apenas, porque manifestam outras linguagens, como o canto, o gesto, a 
rima, entre outros. Essa configuração adequa-se perfeitamente às canções de ni-
nar, enquanto gêneros da Literatura Popular oral, uma vez que representam valores 
culturais de diferentes gerações, consagrados nas variações empreendidas pelos 
sujeitos nos atos enunciativos. 

  Aponta para um projeto de estudos que contempla o discurso na represen-
tação de suas nuanças. Mostra a relação entre a língua e a vida, através da perfor-
mance do sujeito, quando atualiza a língua em cada ato de enunciação. Além do 
mais, expõe a heterogeneidade discursiva na expressão dos textos orais ou escri-
tos.  Conforme Greimas: “Do mundo das coisas, do qual tomamos emprestado nos-
sos objetos de estudo, passamos assim automaticamente ao mundo da significação 
[...] (GREIMAS, 1966, p. 80).

1. Orientadora. Profa. Dra. Titular do Departamento de Pós-Graduação em Letras da UFPB.  
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Fiorin (2009) comenta que os textos são narrativas complexas organizadas hie-
rarquicamente em uma sequência canônica. Portanto, a interpretação dos enuncia-
dos vai além da representação do nível da frase, porque os signos veiculam valores 
apenas quando atrelados aos contextos. Assim sendo, importa saber que as signifi-
cações acontecem tanto em nível paradigmático quanto sintagmático. 

 O sujeito quando enuncia expressa uma vontade de comunicação, por isso a 
organização do discurso tem um valor semiótico, visto que os signos não são esco-
lhidos ao acaso, mas são frutos de uma ação cognitiva que se propõe a dizer além 
da transparência das palavras. Na dimensão discursiva, temos os ditos, os pressu-
postos e os subtendidos, que revelam a relação de interdependência entre conteú-
do e expressão. Comunica muito mais do que os limites da observação de um signo 
isolado, porque mostra não somente o que o sujeito diz, mas mostra também como 
ele enuncia e quais os propósitos desta enunciação. Conforme Greimas,

 [...] O discurso, efetivamente, é não somente o lugar da manifestação da signi-

ficação, mas ao mesmo tempo o seu meio de transmissão. O estudo da mani-

festação já nos permitiu entrever os dispositivos que tornam possíveis a comu-

nicação. Esses são de caráter iterativo. (GREIMAS, 1966, p. 152).

A visão da Semiótica francesa focaliza o sentido do discurso pela manifesta-
ção de um percurso de significação. Conforme Batista (2009), o nível de estrutura 
fundamental corresponde ao nível profundo de interpretação da narrativa, aquele 
que manifesta os conflitos. É quando há a percepção daquilo que o texto comunica 
aos interlocutores. Comporta tanto o nível semântico quanto o sintático para sua 
efetiva expressividade. 

Na ótica de Fiorin (2009), a semântica e a sintaxe deste nível, em termos de 
percurso gerativo de significação, expõem níveis abstratos, correspondem ao mo-
mento inicial deste processo de produção. 

Com relação à estrutura narrativa, da mesma forma, abrange um nível de in-
terpretação estrutural sintático e semântico. Em termos semânticos, Courtés (1979) 
destaca a importância dos papeis actanciais e temáticos dos atores. Aqueles sujei-
tos que assumem posições sociais na narrativa e cumprem tarefas em busca do 
objeto de Valor. 
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A narrativa mostra uma sucessão de estados que podem apontar para trans-
formações realizadas pelos sujeitos, que não são passivos, mas ativos, inclusive di-
nâmicos, quando possuem uma competência e empreendem esforços para realizar 
uma ação que gera um novo estado na narrativa. Nesses termos, Courtés (1979) 
apresenta os enunciados de estado e enunciados de fazer: “Os sujeitos de esta-
do definem-se, na sua existência semiótica, pelas suas propriedades (qualificações, 
atribuições) [...]; os objetos de valor, por sua vez só são valores se forem objetos 
visados pelos sujeitos” (COURTÉS, 1979, p. 18). Por outro lado, os sujeitos de fazer 
podem ser compreendidos “[...] como a representação de dois estados sucessivos 
de um sujeito que, primeiramente disjunto do objeto de valor, se encontra a seguir 
conjunto com ele, e isto após uma intervenção que determina a mudança. (COUR-
TÉS, 1979, p. 18).

Em se tratando das estruturas discursivas, como canais semióticos para a in-
terpretação do signo, é valorizada a performance do sujeito que transforma a nar-
rativa em discurso pela configuração das categorias que marca o tempo, o espaço, 
além das pessoas envolvidas no processo de interação. De acordo Barros (2005): 
“A análise discursiva opera, por conseguinte, sobre os mesmos elementos que a 
análise narrativa, mas retoma aspectos que tenham sido postos de lado, tais como 
as projeções da enunciação no enunciado, os recursos de persuasão utilizados pelo 
enunciador[...]” (BARROS, 2005, p. 47.).

Essa condição do discurso revela tanto o caráter dinâmico da linguagem quan-
to a perspectiva valorativa do sujeito. Além do mais, demonstra as escolhas que o 
sujeito é capaz de realizar em colaboração discursiva. Portanto, para Barros (2005), 
a enunciação á a instância que tece a mediação entre as estruturas narrativas e 
discursivas. Dispõe-se como meio de comunicação entre enunciador e enunciatá-
rio, não no sentido tradicional de transmissão de conhecimentos, mas como meio 
de produção que envolve sujeitos concretos, embora, às vezes, em circunstâncias 
virtuais. 

Por fim, Rastier postula que os percursos de enunciação e de recepção en-
volvem as escolhas efetivas em relação às zonas antrópicas do entorno humano, 
quando os sujeitos no agir linguístico referenciam tempo, pessoa, lugar e modo, 
exprimindo suas visões sobre o mundo (RASTIER, 2010).
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Se na concepção de Bakhtin (2010) a linguagem é essencialmente dialógica e 
interativa, a enunciação constitui o lugar de produção e de recepção do discurso. 
Não existe ação discursiva sem a posição ativa do sujeito que empreende valores 
ideológicos aos signos para serem interpretados por outrem, porque “Tudo que é 
ideológico possui um valor semiótico.” (BAKHTIN, 2010, 33). Portanto, a enunciação 
é fruto do processo de interação social.

O gênero canções de ninar 

Na acepção de Cascudo, “Acalanto. Canção para adormecer crianças. É palavra 
erudita, designando o ato de acalentar, de embalar. No seu sentido musical, equiva-
lente, por exemplo, ao da palavra francesa berceuse e a inglesa lullaby, [...] Popular-
mente[...] chamados cantigas de ninar.” (CASCUDO, 1988, p. 8). 

Cascudo (1988) conceitua a canção de ninar a partir da definição de sua fun-
ção social, ou seja, evoca o ato linguístico e musical da canção cuja prática é fazer a 
criança dormir. Assim sendo, nomeia o acalanto como expressão erudita e a canção 
de ninar como nossa expressão popular.

 Melo compreende os acalantos como cantos entoados pelas mães ou amas
-pretas, tanto para fazer adormecer quanto consolar menino malcriado e chorão.  
Na concepção do autor: “Acalantos, canção de ninar, cantiga para embalar meninos, 
de adormecer, de berço ou de ninar no Brasil; entre os nossos indígenas, cantigas de 
macuru [...] (MELO, 1985, p. 23).

Prieto e Pucci (2008) supõem que as origens das cantigas para fazer adorme-
cer podem estar relacionadas à necessidade de silenciar e acalmar as crianças. Na 
concepção das autoras, “O acalanto usa a voz suave para chamar o silêncio de um 
sono pacífico.”  (PREITO e PUCCI 2008, p. 37). Jorge, versando acerca do ato que faz 
adormecer, reflete:

Por que adormecer crianças? Que faz do acalanto algo que adormece: 
a canção, o embalo mecânico, ou o caráter de proximidade que este 
ato de acalentar supõe? E qual proximidade: a corporal, sensual e/ou a 
disponibilidade que representa? Adormecer crianças supõe no mínimo 
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que estas podem não adormecer sozinhas, podem precisar de alguém 
para atingir este estado; e que há um desejo adulto pelo sono infantil: 
acalentar para adormecer.” ( JORGE, 1988, p. 35).

 
O ato de fazer adormecer supõe uma atenção especial e cantar uma canção é 

uma atividade dinâmica que supõe envolvimento não apenas físico, mas sobretudo 
linguístico. O momento de acalentar significa manifestação de amor, implica alguém 
que se importa com a criança, com seu desenvolvimento emocional, psíquico e cog-
nitivo, o que se realiza pela linguagem.

Provavelmente, pela tradição cultural da sociedade, as atribuições das mulhe-
res limitavam-se às atividades domésticas e aos cuidados dos filhos no passado. 
Logo, a possível incumbência desta ação pelas mulheres pode explicar a hipótese 
dos registros sinalizarem ao ato de ninar como uma ação desenvolvida na maioria 
das vezes por mulheres.  

Acreditamos na hipótese de que, o ato cultural de acalentar seja uma atividade 
desempenhada normalmente pelas mães. Mulheres que, no passado, dividiam-se 
entre outras tarefas a cuidar dos menores. Gomes [s. d.] assinala a responsabilidade 
das mães em duas épocas distintas: as mães quando trabalhavam na lavoura, seja 
no período da escravidão, seja no período operário, que dependuravam os berços 
de taquara nos cafezais e ficaram atentas aos movimentos dos filhos. Quando ne-
cessário, disponham-se a acalentá-los com cantigas tradicionais advindas de outras 
gerações.

Segundo Melo (1985), os acalantos ou cantigas de berço estão presentes em 
todas os povos. O suave embalo e aconchego das mães ou amas de leite correspon-
dem à primeira saudação ao recém-nascido. Significa inclusive que “A vida começa, 
realmente, com o primeiro ninado da parteira, o acalanto inaugural, recebido sem-
pre pelo bebê com gritos e protestos terríveis.” (MELO, 1985, p. 23). 

A linguagem, em todos as culturas e em todas as épocas, cumpre funções so-
ciais. De forma que, as canções de ninar, sendo uma das formas mais primitivas de 
interação, possivelmente, favorecem os primeiros contatos verbais e não verbais. 
Pelo viés do seu interlocutor, tanto contribuem para a inserção da criança no seu 
meio linguístico e sociocultural quanto cumprem a função específica de servir para 
acalmar e fazerem adormecer as crianças. 
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Na expressão da palavra cantada, provavelmente, identificamos laços culturais 
que demarcam as raízes. A expressão da canção de ninar pode remeter a outras cul-
turas, a outros sujeitos, a outros tempos imemoriais. Às vezes, não é possível exata-
mente reconhecer as origens de uma canção, entretanto as marcas linguísticas explí-
citas ou implícitas podem favorecer a visão de trechos que aludem à história. Segundo 
Prieto e Pucci (2008): “Quando sons e silêncio se alternam, quando a gente canta ou 
escuta uma canção, outros tempos, pessoas e lugares nos habitam e alimentam nos-
sa imaginação[...]” (PREITO e PUCCI 2008, p. 37)

As canções de ninar povoam todas culturas, encantando gerações, exprimindo 
emoções e sentimentos. Refletem saberes sobre a língua e sobre a cultura, os quais 
são perpetuados de mães para filhos, sempre aprendidos pelo social. Correspondem 
a um tipo particular de canção que se destina ao domínio infantil, cumprindo funções. 

Enquanto gênero do discurso, evocam interações e experiências significativas 
que estão presentes na imaginação das pessoas. O fato é que aponta para um trân-
sito que gera mudanças e sinaliza a diferentes contextos socioculturais e históricos. 
Essa realidade ajuda a deduzir que as canções de ninar migram de uma região para 
outra pela força discursiva. Consequentemente, a maioria das canções de ninar regis-
tradas no Brasil provém de diferentes origens. 

Melo (1985) informa que a maior parte das canções de berços é de procedência 
portuguesa. Entretanto, mostra ainda que são encontradas canções de ninar apon-
tando para outras origens, como africanas, indígenas, além de canções advindas de 
outras nações.

Gomes [s. d] considera como raríssimas as cantigas de adormecer que fogem às 
origens estrangeiras. Além disso, acredita ser escassa a presença daquelas que sofre-
ram influências do nosso ambiente. Conforme o autor, as exceções excluem apenas 
Cabelleira e a procedência de algumas de cunho literário cuja sobrevivência é garan-
tida pelos livros de leitura. Estas, por sua vez, formaram nossos produtos genuínos e 
tradicionais.

Por outro lado, também, existem colaborações discursivas que concorrem para 
outros gêneros figurem como canções de ninar. Conforme Melo (1985), “Outras can-
tigas de embalar meninos são fragmentos de modinhas populares, parlendas adap-
tadas, cantos de negros interpolados com trechos de fados, cantos de igreja.” (MELO, 
1985, p. 25).
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Consagram manifestações culturais trazidas por pessoas diversas, proceden-
tes de lugares distantes e impensáveis; pois, não há como precisar suas origens, 
exatamente. Para Gomes [s. d.], as cantigas de adormecer estão presentes tanto 
nos lares mais simples quanto nos mais sofisticados, na carinhosa ação de uma mãe 
que se debruça sobre o berço de seu filho para niná-lo. Há a imposição de uma voz 
que chega muitas vezes como surdina.

Na percepção de Gomes [s. d.], funcionam como “Uma das mais espontaneas, 
aliás encantadoras manifestações das caricias maternaes são as cantigas de ador-
mecer ou de berço ou de nanar, como popularmente lhe chamam.” (GOMES, p. 97). 
Enquanto expressões de sentimento estão presentes em todas as raças, assim como 
a poesia popular, e cumpre um papel primordial na vida dos povos. As cantigas de 
adormecer ocupam um lugar especial entre outras canções. 

Na visão de Melo: “Forma rudimentar do canto, letra normalmente com um ri-
tornelo onomatopáico, para ajudar o embalo e facilitar o sono teimoso das crianças, 
a constante nos acalantos é a monotonia melódica, a frase longa e chorosa, provo-
cadora do enfado [...]” (MELO, 1985, p. 23). Além disso, o autor assegura que as in-
terjeições marcam uma característica que distingue as canções de ninar seculares. 
Informa ainda que a maioria dessas canções tem origem portuguesa e segue pelo 
registro do domínio oral, sendo sempre repassada a outros sujeitos, constituindo 
uma tradição. Assim, “vivem em perpétua tradição, de boca em boca, longe das in-
fluências que alteram os demais cantos.” (MELO, 1985, p. 24). 

Para Cascudo (1988) as canções possuem uma melodia simples, com letras 
onomatopaicas e podem ser classificadas como uma canção ingênua ou um tipo 
de cântico rudimentar cujo teor expressa doçura. A combinação desses fatores ex-
pressa monotonia que corrobora para cumprir a função de adormecer a criança. Na 
voz de Cascudo: “Forma muito primitiva, existe em toda parte e existiu em todos os 
tempos, sempre cheia de ternura, povoada às vezes de espectros de terror, que os 
nossos meninos devem afugentar dormindo.” (CASCUDO, 1988, p. 8). 

De acordo com Jorge (1988), as cantigas possuem melodia doce através da ati-
vidade de embalar suave, com ritmo simples e lento em uma mistura que reúne hor-
ror e ternura. Entretanto, os ritmos suaves destoam das letras, cujas expressões ten-
dem a impor o medo pelas figuras que aterrorizam, como seres míticos, lendários, 
figuras sinistras e supersticiosas. Em oposição, outras apresentam delicadas figuras 
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de santo como Senhora Sant’Anna, Menino Jesus, Anjos, reforçando sentimentos de 
bondade, trazendo cenas nas quais são reproduzidos o amor materno, simpatia e 
proteção pelas crianças. Com relação à estrutura, os acalantos tendem a descrevem 
cenas narrativas ou dramáticas, de diálogo ou monólogo.

Por outro lado, os acalantos expressam temas que restauram um diálogo 
com a vida, como se fosse uma necessidade humana de refletir sobre situações 
corriqueiras do cotidiano. Na atenção ao sono, os sujeitos cantam para as crianças 
dormirem melodias que trazem temas cujos conteúdos realçam conhecimentos 
relacionados à vida, aludem sentidos que de algum modo traduzem questões de 
sobrevivência humana.

Provavelmente, as letras são destinam mais aos adultos e menos às crianças. 
Tentem a reproduzir questões que aludem a história dos adultos, envolvendo re-
presentações das figuras folclóricas que tanto encantam quanto amedrontaram as 
gerações. Outra observação seria compreender que os cuidados com a primeira 
infância exige da mãe um esforço de trabalho que, em alguns casos, somam-se a 
outras tarefas. Portanto, o ato de acalentar para fazer as crianças dormirem rápido 
não significa, exclusivamente, pensar na necessidade fisiológica da criança apenas, 
mas pode expressar, inclusive, um desejo da mãe para dar conta de suas atividades 
sociais, além das expressões dos cuidados maternos.

as análises de duas canções de ninar: Meu bebê e s. Pedro 
com caminhão

As canções de ninar foram nomeadas pelos informantes como Meu bebê e S. 
Pedro com caminhão. Segundo os informantes, os textos foram aprendidos em situ-
ações naturais de comunicação, em contextos familiares. Nossos dados de pesquisa 
partem dos registros cantados através dos quais realizamos as transcrições. Vale 
salientar que ainda estamos em fase de levantamento dos dados.
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A primeira canção de ninar
 
Esta canção de ninar foi enunciada por M. M. da Silva, 75 anos, gravada em 

08.07.2016, pela pesquisadora, na residência da informante, no município de Ma-
manguape-PB. Em sequência, vejamos a análise do texto:

Texto 1 – Meu bebê

Quem foi que fez meu bebê chorar?
Quem foi, meu bebê, quem foi?
Chore não, meu benzinho, vem cá,
Mamãe tem colo pra ti acalentá.

Não chore assim, meu benzinho,
O que é que há?
Se é falta de carinho, mamãezinha vai lhe dá.

És presente mandado pelo Senhor!
Trazendo muita paz, felicidade e amor!

Os enunciados desta canção de ninar trazem como discussão temática os cui-
dados e carinhos maternos como obrigação de mãe. O percurso que narra a sig-
nificação da história alude a dois momentos de extrema relevância: o momento 
anterior ao ato de acalentar e o momento posterior à ação do acalanto.

A narrativa estabelece um conflito pelas contradições temáticas entre deixar 
chorar versus acalentar. Impõe a mãe como figura protetora e cuidadora, aquela 
que quando chega faz diferença na vida da criança, pelos cuidados especiais que 
apenas o papel de mãe sabe cumprir, “Mamãe tem colo pra ti acalentá”. 

O sujeito, enquanto figura de mãe, mostra uma competência na ordem do ser: 
mulher que possui os atributos de mãe, exercidos no papel de cuidar bem do bebê, 
oferecendo carinho e acalentando, “Se é falta de carinho mamãezinha vai te dá.” Os 
cuidados com bebê representam o Objeto de Valor da mãe, por ser valorizado como 
dádiva: “És presente mandado pelo Senhor!”.
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O texto apresenta a figura do Senhor como ídolo Sagrado. Santo poderoso que, 
embora esteja na zona de distanciamento, estabelece uma ligação com a família, 
uma vez que a família é agraciada com um presente de um bebê, que representa 
paz, saúde e amor!

Em algumas culturas, possivelmente, as crianças são vistas como o maior bem 
das famílias. Não importa o contexto socioeconômico, as crianças alegram a casa e 
fazem a felicidade do lar. Esta realidade ponta para uma tradição popular.

Os enunciados refletem um monólogo na medida em que não se percebe a mãe 
atribuindo voz à criança. Ela tem a preocupação de perguntar a criança quem a fez 
chorar, apenas pressupondo possíveis respostas, quando subtende a possibilidade 
de a criança chorar por falta de carinho ou por falta do acalanto. Além disso, o discur-
so expõe, explicitamente, a informação de que alguém estranho pode ter causado 
incomodo ao bebê.

A figura materna é aquela que instiga a comunicação da criança na fase ainda 
não linguística. A criança representada pelo papel de um bebê, revela uma figura que 
ainda não sabe se expressar verbalmente, mas as inferências feitas pela mãe pres-
supõem hipóteses para a causa do choro. O discurso é construído pela interação da 
relação mãe-bebê, na pressuposição das necessidades do filho pela observação das 
reações não verbais.

 Na maioria das culturas, as mães são as responsáveis pelo ato de acalentar as 
crianças. Elas instigam o diálogo, às vezes, atribuem voz à criança, para estimular 
a cognição e a linguagem. A mãe representa a disposição de cuidar da criança em 
todos os aspectos, da alimentação, da higiene, do bem estar social. Implicitamente, 
nesta narrativa, ela consegue exercer bem os deveres maternos, exibindo um estado 
final em conjunção com seu Objeto de Valor, possivelmente, acalentar para acalmar 
o bebê. Entretanto, não há referências espaciais nem temporais onde provavelmente 
ocorrem os fatos.

Por fim, o percurso narrativo de significação do texto aponta para o ato de aca-
lentar como uma ação dinâmica, que tanto acalma a criança quando colabora para 
interação entre mãe-bebê, não necessariamente acalentar para fazer dormir, mas 
para tentar acalmar. O texto enquanto signo reflete o discurso da mãe que provoca a 
linguagem no bebê, ora interrogando, ora formalizando respostas, construindo o es-
paço de interação verbal e social pelos aspectos não verbais e pelos contatos físicos. 
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A segunda canção de ninar

Foi enunciada por E. B. Carvalho, 67 anos, gravada em 02.07.2016, pela pes-
quisadora, no contexto da residência da informante, no município de Rio Tinto-PB. 
Observemos a análise do texto, a seguir:

texto 2 – s. Pedro com caminhão

Eu fui ao céu pru mode aprendê rezá.
Tinha tanto pecado que quiseram me agarrá.
Tive vontade de falá com Seu Migué,
Aluguei o chevrolé do fio de Joaquim de Né.

Dixe o chofé, bote o que tem no motô.
Nisso o cabra acelerô e toquei direto pro céu.
Com oito ano, sem moderá a carreira,
Lá no meio da ladeira, eu quase que me esborracho.
Deu-se desastre que aquilo só sendo sina.
Acabou-se a gasolina, nem pra riba nem pra baxo.

Ia passando S. Pedro com caminhão, 
Carregado de algodão pro motô de S. José.
Disse ao chofé, suba na carroceria, 
E antes de findá o dia, conversei com S. Migué.

S. Benedito falou pra S. Severino,
Dizendo esse é o menino que mais me comprô fiado.
Abriu um livro com metro e meio de altura,
Tudo aquilo assinatura, da vez que eu tinha pecado.
Quisero logo me agarrá pra sentinela,
Meti o pé na ginela que nunca fui pra faró.

No meio do pulo, quando a muié me chama,
Tinha caído da cama,
Muiadinho de suó. 
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A canção de ninar apresenta a figura de um mesmo Sujeito, desempenhando 
papéis diferentes, em narrativas distintas: o Sujeito-1(S1) é representado em sonho 
por um possível menino “Com oito anos” e o outro Sujeito-2(S2) é representado por 
um adulto na situação da vida real. As aventuras do sonho de S1 são narradas em 
primeira pessoa, cuja história é apresentada no passado, através da rememoração 
dos fatos. Por outro lado, em se tratando da realidade de S2, o tempo narrativo ex-
põe os fatos no presente, na enunciação do aqui e do agora.

Os enunciados apresentam a narrativa no percurso de dois momentos signi-
ficativos: O primeiro remete ao contexto da viagem do S1 ao céu e instaura-se em 
torno do conflito narrativo, mostrando o porquê das ações não convergirem para 
um final eufórico, e o segundo mostra-se surpreendente, tanto para o interlocutor 
quanto para o próprio S2, quando tomam consciência de que se trata de um sonho.

O primeiro percurso de significação da narrativa é demarcado pela intenção 
de um Sujeito que vai ao céu em busca de seu Objeto de Valor: aprender a rezar.  
Essa ação pressupõe, anteriormente, a manipulação de um Destinador que seria 
os dogmas da Religião, representados pelas autoridades dos Santos, quando lhe 
instigam a agir para obtenção de seu Valor. Essa condição deixa subtendido que S2 
convive em uma comunidade sociocultural onde os princípios da religiosidade cristã 
são valorados.

O conflito intrasubjetivo do S1 é causado pela oposição entre pecado versus 
perdão. O S1 manifesta-se consciente da necessidade de exercer uma prática cristã, 
porém, nem sua performance, nem os meios empreendidos são suficientes para 
transformarem sua condição disfórica, porque os Santos determinam uma San-
ção contra o S1 por causa de seu excesso de pecado. Observemos nos enunciados, 
quando S1 chega ao céu, sendo surpreendido pelos Santos: “Tinha tanto pecado que 
quiseram me agarrá.”.

 Entretanto, ele reflete sobre algumas conjecturas que poderiam lhe salvar des-
ta situação, rememorando os acontecimentos para o leitor: “Tive vontade de falá 
com S. Migué”, mas “Aluguei o chevrolé do fio de Joaquim de Né.”. Neste trecho nar-
rativo aparece o papel do filho de Joaquim de né impondo-se como figura Adjuvante 
que lhe ajuda, em determinado trecho, a ir em buscar de seu Objeto de Valor.

A partir desta passagem, desenrola-se o percurso narrativo das ações de S1, 
na expressão dos esforços empreendidos para chegar ao céu e resolver sua situ-
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ação de pecador com os Santos, ou seja, com Aqueles que possuem o poder e a 
autoridade constituída para perdoá-lo. A viagem subtende um longo trajeto: “Dixe 
o chofé bote o que tem no motô./Nisso o cabra acerelô e toquei direto pro céu./
Com oito ano, sem moderá a carreira”. Contudo, a dificuldade do percurso traz uma 
complicação a mais para o S1: “Lá no meio da ladeira eu quase que me esborracho./
Deu-se desastre que aquilo só sendo sina./Acabou-se a gasolina, nem pra riba nem 
pra baxo.” Além disso, infere metaforicamente a relação de subir aos céus significa 
subir a ladeira.

O S1 da narrativa atribui a condição das dificuldades no contexto da viagem à 
ação do Destino. Essa pressuposição cultural pode expressar um sentido supersti-
cioso: “Deu-se desastre que aquilo só sendo sina.”, porque “Acabou-se a gasolina, 
nem pra riba nem pra baxo.”. Entretanto, mais adiante, o mesmo Destino se dispõe 
à condição de favorecer a resolução do problema, quando surge inesperadamente 
em sua frente uma possível solução: “Ia passando S. Pedro com caminhão,/Carre-
gado de algodão pro motô de S. José.” Nestes enunciados, o Destino ainda lhe pos-
sibilita a condição de falar diretamente com S. Migué, ficando subtendido que ele 
chegou mais cedo ao céu.

Além do filho do Seu Joaquim de Né, o texto apresenta também como figuras 
Adjuvantes, temporariamente, São Pedro que colabora para que S1 chegue até seu 
Objeto de Valor. Neste recinto, depara-se com uma situação inesperada, quando 
percebe a posição dos Santos contra ele, sem argumento de defesa, mas apenas de 
acusação, “S. Benedito falou pra S. Severino/Dizendo esse é o menino que mais me 
comprô fiado.” Uma hipótese, de acepção popular, seria explicar a palavra menino 
pela performance de peripécias nas aventuras do sonho.

No que se refere ao termo comprar fiado, em sentido cultural, apresenta uma 
linguagem conotativa: em tradução remete à condição de fazer promessas ao Santo 
e não cumprir. A prática religiosa de fazer promessas é comum entre os fiéis nordes-
tinos que, às vezes, em viagens de romaria, pagam aos Santos as graças recebidas.

Em virtude dos pecados do S1, os Santos sentenciam-no à prisão, mais precisa-
mente, aos cuidados do sentinela (na expressão popular é o guarda que toma conta 
da segurança). Nesta passagem, o conflito intrasubjetivo mostra-se mais uma vez 
presente, inclusive porque ele tem a consciência da importância de um querer-sa-
ber rezar em detrimento de um não poder-saber rezar. Todavia, ele não se submete 
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à Sanção estabelecida pelos Santos e, em façanha de esperteza, dá um jeito de fugir 
das mãos do sentinela: “Meti o pé na ginela que nunca fui pra faró.”.

O percurso de significação da narrativa, que configura-se no espaço de um so-
nho, aponta ao momento no qual o S2 está dormindo e aflora do inconsciente seus 
pecados por meio daquilo que é representado no sonho. Os pecados, por sua vez, 
instauram-se na narrativa como Oponente à conquista de seu Objeto de Valor. De 
forma que, a narrativa final exibe o Sujeito em estado de disjunção com seu Objeto 
de Valor.

Os Santos, por sua vez, são apresentados como figuras comuns que traba-
lham, sendo relativizados à condição de homens, visto que exercem funções sociais 
na Terra. Quanto ao tempo e ao espaço da narrativa, apresentam referenciais dis-
tintos: na narrativa de S1 (no sonho: em viagem e no recinto do céu) acontece em 
tempo indeterminado; já com relação à narrativa de S2, acontece no espaço da cama 
que, talvez, divide com a mulher, possivelmente, em uma noite de sono: “No meio 
do pulo quando a muié me chama/Tinha caído da cama /Muiadinho de suó.”.

Portanto, provavelmente, o discurso revela o subconsciente do pecador-S2 que, 
incomodado com seus pecados e com seu nível de distanciamento em relação à sua 
atuação cristã, sonha com uma situação na qual tenta resolver este conflito religio-
so recorrendo às figuras dos Santos. Além do mais, revela as marcas de uma época, 
por meio da linguagem regional do povo, “pru mode, dixe, ginela, fio, nem pra riba 
nem pra baxo, muié, chofé, toquei direto pro céu”, muiadinho, faró, findá, esbor-
racho, que demarcam uma comunidade sociolinguística. As categorias semânticas 
pressupõem uma figura tipicamente brasileira, revelando as características de um 
herói anônimo de representação popular. Em se tratado do conteúdo expressivo, 
destoa das tradicionais canções de ninar por apresentar ritmo mais acelerado, tipi-
camente popular.  
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Conclusão

Nossa proposta de pesquisa busca registrar canções de ninar a partir de seu 
critério de funcionalidade. Canções tradicionais que carregam as emoções da enun-
ciação na relação entre sujeitos.

A canção Meu bebê aponta para uma tradição do gênero, provavelmente, na 
reprodução de uma melodia em ritmo de marcha. Os conteúdos expressam os cui-
dados maternos e a expressão de felicidade da mãe que, na relação de enunciação, 
tanto oferta carinho quanto recebe. Essa realidade linguística é constatada pelos 
usos dos sistemas semânticos paz, felicidade e amor.  

Quanto à segunda canção, seja através da expressão, seja através do conte-
údo, o gênero pressupõe uma adaptação para funcionar como componente que 
serve ao ato de adormecer criança. Pressupõe uma canção mais moderna à era do 
automóvel.

A figura do sujeito que busca aprender a rezar se contrapõe à figura do “esper-
talhão” que pelo jeitinho brasileiro contraria o papel de cristão, por não se submeter 
à sanção imposta pela Igreja, na autoridade dos Santos, os quais, na condição de 
ídolos, são relativizados à condição humana, pois trabalham e agem como sujeitos 
mortais. O papel do pecador ainda lembra a figura do herói sem caráter, Macunaí-
ma, quando dá um jeito extraordinário de fugir das situações adversas, “Meti o pé 
na ginela que nunca fui pra faró”. Além do mais, traz à reflexão a configuração dos 
valores que o sujeito possui, adquiridos culturalmente.

Por fim, a modernidade traz a novidade de fazer as crianças dormirem não 
apenas com o cântico das canções de ninar tradicionais, mas através de cantigas 
populares ou ainda de outras modernas canções. Cânticos que simbolizam os cui-
dados e proteção maternais através da linguagem, que tanto instiga a criatividade 
e a fantasia, quanto contribui para o desenvolvimento linguístico e para a inserção 
sociocultural da criança.
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A TRANSCODIFICAÇÃO DA REFERÊNCIA E A REFERÊNCIA 
DA TRANSCODIFICAÇÃO: PROCEDIMENTOS SEMIóTICOS

FLAvIANO BATISTA DO NASCIMENTO1 (UFPB)
Maria De FátiMa B. De M. Batista (uFPB)

INTRODUÇÃO

Este trabalho objetiva transcodificar um folheto de cordel do Código Linguístico 
para o Sistema Braille, a fim de verificar alguns processos de referência concernen-
tes ao sentido do tato e ao sentido da visão, estabelecendo entre ambos algumas 
semelhanças e diferenças.

O corpus selecionado é o folheto “O Filho de Juvenal e o Dragão Vermelho”, de 
Expedito F. Silva (1978), o qual está disponível no acervo do Programa de Pesquisa 
em Literatura Popular (PPLP), coordenado pela Profa. Dra. Maria de Fátima B. de M. 
Batista.

A escolha do corpus é relevante pelo fato de se poder analisar seu processo de 
transcodificação para o código Braille, comparando alguns tipos de referência visual 
com alguns táteis, já que o cego, mesmo não possuindo o sentido da visão, usa o 
tato para reconhecer e absorver os referentes extralinguísticos, ainda que lhe seja 
impossível apreender os objetos espaciais. O folheto, cujo sujeito semiótico é Lou-
rival, retoma, de modo intertextual, o folheto de Leandro G. de Barros : “Juvenal e o 
dragão”. Da mesma forma que Juvenal mata um dragão, que mortificava a cidade, 
livrando a princesa de casar com o cocheiro traidor, Lourival também mata o dragão 
vermelho, desmascara o cocheiro e salva a cidade.

A teoria considerada é a Semiótica das Culturas, uma das ramificações da se-
miótica greimasiana, que vê a cultura como um corpo heterogêneo, diverso e he-

1. flanascimento@yahoo.com.br 
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teróclito, constituída por infinidades de textos e de discursos (verbais, não-verbais, 
sincréticos ou complexos). Assim, segundo tal teoria, “uma cultura se define, então, 
como um ponto de vista sobre outras culturas e não por uma autocontemplação 
identitária coletiva” (RASTIER, 2015: 17(. Partindo desta semiótica, a análise cen-
trar-se-á na transcodificação e na referência, observando mudanças e benefícios e 
mostrando diferenças e semelhanças operadas entre a referência visual e a refe-
rência tátil.

Nota-se, primeiramente, que o poeta popular quando escreve um folheto, se-
leciona inconscientemente elementos do mundo natural que funcionam como refe-
rentes externos a que a narrativa faz referência, de modo que passam a constituir 
a unidade textual, a qual é indissociável e indivisível, pelo fato de ser representada 
por imagens ou xilogravuras. Este folheto de cordel, ao ser transcodificado para o 
Braille, os referentes e os processos de referenciação são modificados, já que o tato 
distingue os objetos pelo toque, diferente da visão que necessita dos olhos para 
apreendê-los, independentemente da imaginação (capacidade inerente ao ser hu-
mano: seja cego, seja vidente).

Da referência

A referência pode ser classificada como um termo da semiótica e também da 
linguística que relaciona um objeto textual ou do sistema, construído culturalmente, 
independentemente do idioma do sujeito, com outro extralinguístico ou extrasse-
miótico (não-semiótico), que está fora da língua, porém é designado por ela, mesmo 
que se trate de objetos abstratos (objetos aparentemente sem referência).

Segundo Greimas (2016: 413), “o termo referência denomina a relação que vai 
de uma grandeza semiótica a uma outra não-semiótica, a qual depende, por exem-
plo, do contexto* extralinguístico”. A grandeza semiótica faz parte da língua e pode 
ser incorporada aos textos; a outra, é o referente (elemento concreto ou do mundo 
imaginário que está externo ao sistema linguístico, mas este o referencia por meio 
de atos enunciativos). Tal contexto, mesmo sua apreensão sendo do domínio da se-
miótica, nada impede que a língua o absorva e o apreenda através da descrição, da 
designação, da indicação etc., posto que, no texto (conjunto de signos), indiretamen-
te, está a referência ao objeto (que pode ser físico, concreto, imaginário, histórico 
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etc.), porém jamais lhe estará incluso o objeto da referência, aclamado subjetiva-
mente, conforme se observa no signo de Ogden e Richards adaptado por Ullmann. 
(Anexo 1).

Vê-se, assim, que o signo linguístico não é o objeto ou referente externo da 
referência, porém se refere a ele. Embora alguns autores já tenham proposto a re-
ferência intrassígnica, a qual se discutirá em outra oportunidade. Quando o sujeito 
pronuncia carro, este signo apresenta um significante e um significado (que são 
linguísticos e fazem referência ao objeto do mundo natural carro). Assim, no signo, 
não está o objeto (referente), porém sua imagem, suas características físicas (que o 
distingue dos outros objetos). Quando o sujeito atualiza o lexema árvore, há nele 
alguns aspectos que retomam o objeto árvore (com folhas, galhos, cor, tamanho 
etc.), estabelecendo uma semelhança entre o signo linguístico e o signo semiótico.

A referência, pois, é uma palavra que mantém um diálogo indireto com as coi-
sas do mundo fora da língua: seja o mundo visível, concreto, natural etc., seja o 
mundo invisível, abstrato, produzido pela cultura de um povo (por meio da religio-
sidade, das crenças, do folclore, dos mitos, das lendas etc., independentemente da 
existência semiótica dos objetos). Para enriquecer a categoria aqui explorada, aten-
te para a seguinte definição:

“A relação entre a linguagem (um dizer) e uma exterioridade (um não 
dizer), relação necessária para que a linguagem tenha o seu valor e não 
se encerre em si própria, é o que se chama de referência. Referente é o 
objeto a que a linguagem visa, com o objetivo de descrevê-lo, transfor-
má-lo, ou mesmo, segundo se verá, de constituí-lo” (CARDOSO, 2003: 2).

O referente, como afirmou a autora, é o objeto visado pela língua, a qual é 
tomada em atos de fala produzidos pelo falante. Porém, é mister ressaltar que, em-
bora o objeto da referência “seja um não-dizer”, isto é, está fora do sistema, não 
implica afirmar que ele inexista no mundo, apesar de ser, muitas vezes, criado pelo 
meio onde os homens atualizam seus discursos. A relação entre o “dizer” e o “não-
dizer” é relevante para ancorar os objetos textuais, todavia existem referentes que 
necessitam de uma referência simbólica e também de elementos indicadores de um 
contexto histórico. Portanto, antes de o diálogo se dá entre a linguagem e o mundo, 
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dá-se entre língua e mundo externo, sendo mediado pelos indivíduos do idioma no 
qual se exprimem. Esta discussão pode ser melhor ampliada com a afirmação:

«Ni interne ni externe, la langue est ainsi un lieu du couplage entre l’indi-
vidu et son environnement, parce que les signifiants sont externes (bien 
que reconstruits dans la perception) et les signifiés internes (bien que 
construits à partir d’une doxa externe)» (RASTIER, 2007: 11).

Nesta perspectiva, tanto os elementos internos, próprios da língua, quanto os 
externos, próprios da semiótica do mundo natural, pertencem à referência, como 
ressaltou Rastier. A língua une o sujeito a seu ambiente, o qual é constituído de sig-
nos verbais, não-verbais, complexos ou sincréticos. Os significantes ou expressões 
são perceptivos aos indivíduos (que os constroem baseados nas suas línguas) e os 
significados ou os conteúdos são constitutivos dos signos e são enriquecidos por 
atos subjetivos. Assim, sujeito, língua e mundo se interpenetram, mantendo um 
constante concatenamento: eles se absorvem e se acoplam, acrescendo os inventá-
rios das línguas. Mesmo a doxa (a opinião) sendo uma ação externa, o conceito pro-
vém de um acepção interna, a qual é elaborada devido às necessidades dos sujeitos 
usuários do sistema, já que as palavras das línguas naturais designam os objetos do 
mundo real.

Análise do corpus

a transcodificação da referência

Ao codificar um gesto ou uma situação humana presente no mundo natural, 
portanto externa à língua, o sujeito (poeta popular), consequentemente, estará 
transcodificando os referentes extralinguísticos para a folha, embora estes perten-
çam à memória coletiva ou ao imaginário “maravilhoso”.

No folheto, encontram-se alguns signos que se referem a sujeitos e a objetos 
criados pela cultura. Assim, o referente não é concreto, porém inventado pelo po-
eta, usando a abstração dos objetos que pertencem ao mundo onde ele convive 
com outros homens, que, por necessidades históricas, são (re)criados com base na 
oralidade. Para tanto, observe a seguinte passagem:
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“Por felicidade dele
o Dragão se desviou
quando ergueu a cabeça
e a asa levantou
na região vertebral
ele a espada enfiou”.
(SILVA, 1978: 13).

Observa-se que a descrição que o narrador faz do dragão é oriunda de uma 
memória coletiva oral, já que os dragões são seres que existem apenas nos contos, 
nas lendas, nos romances etc. e são provenientes da Idade Média, principalmente 
da literatura de cavalaria romanesca, produzida pelos celtas, em especial, “Tristão 
e Isolda” (romance oral medieval que narra uma história de amor platônico e ao 
mesmo tempo impossível, a qual influenciou Shakespeare na escrita de “Romeu e 
Julieta”). Neste caso, a imagem do dragão descrita no folheto por Silva, além de ser 
distinta da desenvolvida no romance celta, difere também da criada no folheto de 
Leandro Gomes de Barros: “Juvenal e o dragão”.

É preciso dizer que, assim como a referência textual, produzida pela linguagem 
descritiva, a imagem xilográfica a faz também, utilizando outros elementos como: 
cor, tamanho, figura, desenho etc., e absorvendo imagens de objetos construídos 
culturalmente, embora, às vezes, o desenho seja inventado pelo poeta popular. No 
entanto, tal xilo dialoga indiretamente com a história narrada no folheto; e também 
faz parte de sua estrutura genérica.

A transcodificação da referência também se dá por meio da representação 
imagética (através de pinturas, desenhos, quadrinhos etc.). Neste caso, os seres do 
mundo imaginário podem ser considerados como referentes, desde que represen-
tem imagens construídas pela cultura; desde que sejam construídos a partir de ima-
gens xilográficas, pictóricas e outras, como se vê na xilogravura. (Anexo 2).
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a referência da transcodificação

A pessoa cega, ao decodificar o texto transcodificado, projeta na mente a ima-
gem dos objetos concretos reconhecidos pela memória tátil, entretanto, quando o 
objeto é criado ou inventado pelo poeta, portanto abstrato, inda não nomeado pelo 
povo e inexistente no mundo natural, o tato não consegue absorver a imagem rela-
tada pelo texto, embora a imagine conforme suas necessidades, conforme se nota 
na passagem:

“O pobre levou o príncipe
em menos de um segundo
mostrou a ele um vulcão
e um abismo profundo
aonde o Dragão morava
parecia o fim do mundo”.
(SILVA, 1978: 11).

Ocorre que ele, ao lê a palavra dragão em Braille, objeto da referência, projeta 
na sua mente a expressão ou o significante, a imagem tátil, não a imagem acústica. 
Por sua vez, o conteúdo ou o significado, que às vezes precisa de um referente ima-
gético, é posto de lado, devido à memória ainda não ter entrado em contato com 
tal objeto, posto tal sujeito não deter os mesmos elementos visuais que o vidente e 
muito menos possuir a memória visual, pautada nos objetos externos à linguagem, 
sobretudo a xilogravura (expressão poética que dá existência concreta aos objetos 
textuais). Para compreender outro processo de referência da pessoa cega, eis mais 
um fragmento:
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“Já era 5 da tarde
o Sol despontava o monte
a natureza emprestava
um crepúsculo fascinante
o manto escuro da noite
cobria todo horizonte”.
(SILVA, 1978: 7).

Percebe-se que nesta passagem há elementos totalmente visuais como: sol, 
crepúsculo e manto escuro, os quais são impalpáveis e sem referência tátil, a não 
ser que se utilize a imaginação. Só que, certamente, não haverá uma semelhança 
entre referente mental e referente visual, já que é impossível que o cego aproxime 
um conteúdo, conceito visual, e uma expressão, imagem visual, a um conteúdo, 
criado pelo tato, e a uma expressão, percebida pelo mesmo sentido, pois sua per-
cepção tátil não alcança os elementos do mundo físico, tornando-se, assim, abs-
tratos. Portanto, alguns semas dos sememas citados no folheto desaparecem em 
Braille, obrigando os cegos a criarem novos sentidos, embora o nível de comuni-
cação seja diferente do sucedido entre visão e mundo, posto que o meio de apre-
ensão dos objetos é tátil, ou seja, dá-se através do toque nas coisas (= referentes).

A pessoa cega, assim, tem a imaginação, que caracteriza objetos jamais toca-
dos ou apenas descritos textualmente, e também a memória táctil, que é capaz 
de reconhecer objetos pertencentes ao mundo natural que o circunda (objetos 
terrestres, como: mesa, casa, sofá, carro, bola, pirulito, chocolate, pipa, camisa, 
bermuda, chapéu etc., jamais objetos espaciais, como: lua, sol, estrelas, planetas, 
espaço, galáxias etc., a não ser que estes objetos sejam configurados e confeccio-
nados pelo homem).
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Conclusões

A análise demonstrou que, mesmo a referência sendo visual ou tátil, depende 
dos elementos extralinguísticos nomeados pelo narrador, a fim de deixar o leitor 
(seja cego, seja vidente) a par das coisas do mundo. Neste sentido, o conceito pre-
cede o objeto, ou seja, os objetos, em geral, existem na natureza, antes mesmo 
de os sujeitos os descreverem e os absorverem, de modo que são independentes 
e irrelevantes, até serem incorporados ao texto. Só que, levando-se em conta os 
astros ou os referentes abstratos, o cego apenas os imagina; a não ser que sejam 
projetadas miniaturas, que são referentes de referentes, para que ele os absorva.

Portanto, a visão, para fazer a referência, pode utilizar a xilogravura, o dese-
nho, as imagens virtuais, etc. e, especialmente, o mundo natural; enquanto o tato, 
exclusivamente, depende do contato com o objeto, embora a pessoa cega acumu-
le os mesmos referentes culturais que o vidente. Mesmo assim, o cego desenvolve 
outras capacidades (audição, olfato, noção espacial etc.), para situá-lo no muno 
onde vive.
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Anexo 2
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simPósio temátiCo

A vOZ POPULAR ENQUANTO RAIZ NO CONTEXTO DA 
REvOLUÇÃO DE 30

NÉLSON BARBOSA DE ARAúJO (UFPB)

Análise semiótica do folheto Revolta de 30

Nessa obra, o Enunciador-narrador, Severino Sertanejo, é pseudônimo do inte-
lectual Luiz Nunes Alves que tem em seu vasto currículo os títulos de professor uni-
versitário, Diretor de Universidade e Membro Conselheiro do Tribunal de Contas da 
Paraíba. A escolha desse pseudônimo deve-se a sua origem sertaneja, da cidade de 
Água Branca. No universo da cultura popular nordestina essa denominação retrata 
a identidade de personalidades sofridas, habitantes do sertão nordestino. Severino, 
geralmente, é vítima da exclusão social, das secas e da pobreza. No entanto, é per-
sistente, sempre busca as alternativas mais diversas para continuar sobrevivendo. 
Podemos encontrar Severino como personagem intérprete da vida cotidiana entre 
o latifúndio e a miséria, chegando a beirar a morte, numa aventura errante do êxo-
do realizado entre o sertão e o mar, fugindo daquela morte que se morre de velhice 
antes dos trinta, de emboscada antes dos vinte, e de fome, um pouco por dia (MELO 
NETO, 1984). Este é Severino retirante, habitante definitivo do clássico da Literatura 
brasileira: Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. 

O que motivou a escritura do folheto foi a preparação para um grande evento, 
onde um sertanejo, poeta, vivo foi contratado para homenagear um sertanejo polí-
tico morto. Ambos nasceram na zona mais pobre do sertão paraibano e procuraram 
os grandes centros litorâneos para realizarem seus estudos. Daí conseguiram lugar 
na elite intelectual dominante. Poderiam, a partir de então, declararem-se vencedo-
res e pronto. Mas, o então homenageado preferiu sair do lugar cômodo de homem 
da Lei para uma aventura quixotesca, intrínseca na realidade sócio-política paraiba-
na e brasileira, nos anos trinta. Na luta, em busca de lugares sociais cada vez mais 
altos na instância do poder, decidiu guerrear contra a própria classe de onde emer-
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giu. Já o outro, o poeta preferiu realizar grandes aventuras, mas, através da literatu-
ra, onde sua vida correria menos riscos. E foi nessa lucidez poética que Luiz Nunes, 
mesmo sendo um homem integrado ao poder público, e assim, vinculado à classe 
dominante, não conseguiu esconder a sua condição de sertanejo da região de Prin-
cesa (Água Branca) de onde se levantou o maior rival de João Pessoa e, consequen-
temente, da elite revolucionária. Transfigurou-se em Severino Sertanejo e permitiu 
que, nas entrelinhas de seus versos, fosse lançado um olhar de razão para aqueles 
que foram soterrados pela avalanche da história oficial, contada e legitimada pelos 
ditos vencedores. Assim, fez uso do conhecimento de mundo e da habilidade em 
articular e manipular o discurso para, de um lado, atender à demanda para a qual 
fora contratado e de outro, não se deixou eliminar enquanto sujeito possuidor de 
uma identidade, inserido no universo cultural de suas origens. E conseguiu, graças 
à construção de uma narrativa complexa onde, num plano superficial, engrandece 
João Pessoa, enquanto homem público heróico, modernizador e avançado para sua 
época. Já num plano mais profundo esses valores são negados. 

Ao iniciar a narrativa (estrofes 1, 2 e 3), o Enunciador declara ao enunciatário o 
compromisso que está assumindo em favor da figura de João Pessoa. Em seguida, 
declara sua fidelidade à historiografia (estrofe 4) e apresenta a bibliografia escolhida 
para servir de alicerce à sua obra (estrofes 5,6,7,8 e 9).

Essa relação entre os sujeitos está prevista na sintaxe discursiva, onde o Enun-
ciador procura convencer o Enunciatário de que são verdadeiras as afirmações 
apresentadas na narrativa. Nesse subnível, o primeiro procura criar uma ilusão de 
verdade na mente do segundo. Para isso, apresenta-se credibilizado pela bibliogra-
fia lida, logo nas páginas iniciais, adicionando a idéia de fidelidade, com intuito de 
não assumir responsabilidade pela veracidade dos fatos abordados. 

Mas, a bibliografia, apresentada pelo Enunciador, não corresponde à totalidade 
dos principais autores e respectivas obras constantes na historiografia. Abrange, 
apenas as obras de defesa a João Pessoa  (CAMINHA, 1978, p. 15). 

Portanto, o Enunciador-Narrador não inclui autores e obras que se opuseram 
a João Pessoa, a exemplo de José Gastão Cardoso que escreveu A Heróica Resistência 
de Princesa (Recife: 1954); Joaquim Moreira Caldas, Porque João Dantas assassinou 
João Pessoa (Rio de Janeiro: s/d.) e outros autores de consagração nacional como Jo-



133

XXVI Jornada do Gelne

aquim Inojosa, considerado introdutor do Modernismo no Nordeste e que escreveu 
vários livros sobre a guerra de Princesa.

 Em seguida, esse narrador faz uso de um outro mecanismo discursivo, deno-
minado embreagem, com o objetivo de tornar ainda mais verdadeiros os fatos da 
narrativa. Nesse momento, o Enunciador fica conjunto no tempo e no espaço com 
a enunciação: 

Feito esse assentamento,
É hora de começar.
Dou de garra no Cruzeta
Encho de bala o Borná.
Sem me importar com mandinga,
Já posso entrar na Caatinga
Para morrer ou matar (estrofe 10)

Trata-se de um recurso argumentativo característico das narrativas clássicas, 
quando o Enunciador faz uso do discurso direto, assumindo a narrativa, em pri-
meira pessoa, transportando-se para o tempo e o espaço da enunciação, quando e 
onde ocorreram os fatos narrados. A intenção é de convencer o enunciatário de que 
ninguém é mais verdadeiro que ele próprio para contar o que viu, porque realmente 
estava lá. 

Vale salientar que, nessa estrofe, o Enunciador se deixa ver por dois lados 
opostos, ou seja, ao tomar a indumentária para ir brigar, vale-se apenas de objetos 
que são peculiares aos dois tipos de guerreiros (o refle, a munição, o embornal). Em 
outras palavras, com esse aparato bélico, permitir-se-á ser visto pelo enunciatário, 
tanto como um cabra de Zé Pereira, como um soldado da polícia. Parece proposital 
que - figuras como boné, farda, botas, que são típicos de policiais, bem como, cha-
péu, tabaqueira, alpargatas, característicos do lado oposto - não sejam abordadas 
pelo Enunciador. Um outra figura de sertanejo ligado ao campo, está implícita no 
sema mandinga, na mesma estrofe, termo este que significa feitiçaria, bruxaria, 
termos cultivados pelo povo menos favorecido, como agricultor, vaqueiro, rezador 
e outros.   
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Ainda com relação à estrofe acima, convém dizer que na prática, o enunciador 
não atinge a proposta que anunciou, ou seja, em nenhum momento da narrativa, 
o Enunciador chegou a entrar no espaço da caatinga, onde se deram os maiores 
combates da guerra de Princesa. Aliás, a maioria dos episódios relevantes dessa 
guerra que foram colhidos pelos autores adotados na bibliografia de Luís Nunes é 
omitida por Severino Sertanejo, no presente romance. Nessa observação, percebe-
se que o Enunciador nada menciona sobre a prisão das mulheres dos Dantas em 
Teixeira, por Ascendino Feitosa, as quais padeceram um dia de torturas e ameaças 
de morte. Vale lembrar que este fato foi colhido pela historiadora Inês Caminha 
e que além de relatá-lo, ilustrou com entrevistas autênticas e ricas de detalhes; o 
Enunciador/narrador nada diz sobre a transferência do Comando Geral da Seguran-
ça Pública do Estado da Paraíba para a cidade de Piancó, como uma estratégia para 
destruir Princesa, fato este relatado por Lélis, Caminha e pelo próprio José Américo 
que era o Secretário de Segurança do Presidente João Pessoa; não fala sobre as Co-
lunas Policiais norte, sul e oeste, organizadas por João Pessoa e José Américo, para 
vencer Princesa, com ataques simultâneos; nada relata sobre a prisão das mulhe-
res lideradas pela bela e valente Xandu, tomadas como escudo humano, para inva-
dir Princesa;  nada menciona sobre o pânico causado pelos aviões, em Princesa e 
Piancó, bem como, ignora o alvejamento destes, pelos cabras de Zé Pereira.  O Enun-
ciador/guerreiro, apesar de anunciar seu ingresso na guerra, mostra-se ausente 
em todos os seus combates. Nem mesmo em sua terra natal (Água Branca) chega 
a acompanhar a Coluna da Vitória, como assim intitularam seus protagonizadores 
João Pessoa e José Américo. Ali, não compareceu, nem mesmo para partilhar dos 
repentes glosados pelo seu conterrâneo e xará, poeta Luiz Moura. Parece até que 
o enunciador previra que até o bruxo que iria  enfeitiçar José Pereira estaria entre 
os primeiros a serem carbonizados na trágica emboscada de Água Branca, onde 
toda a Coluna foi derrotada. Essa ausência do Enunciador é colhida pela nomencla-
tura semioticista nos moldes da sintaxe discursiva, como Debreagem. Isso equivale 
ao distanciamento do Enunciador, do tempo e do espaço da enunciação e ocorre 
por um capricho proposital do mesmo, com intenção de persuadir  o Enunciatário, 
inaugurando uma contrapartida, uma perspectiva nova no discurso, preservando, 
no momento pretendido, a originalidade do tempo e do espaço da enunciação. Se 
nos basearmos em Greimas e Courtés (1979: 95), vamos perceber que o motivo 
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dessa ausência refere-se a episódios de sucessivos fracassos para o homenageado. 
Assim sendo, preferiu o narrador postular um não-eu, não-agora e não-aqui:

Eis que lá1 em Pernambuco
Quis Epitácio Intervir,
A fim de um amigo seu2

a eleição garantir.
Porque o exército envolveu,
A tropa se aborreceu
Com o seu3 modo de agir (estrofe 16).

E, ainda, em outro momento, relatando sobre a reação do coronel José Pereira 
quando recebeu a notícia da morte de João Pessoa. Nesse momento, o Enunciador 
assume o discurso, declarando que estava ausente do tempo e do espaço da enun-
ciação:

E tudo que foi de samba
Ele mandou acabar.
E mais nenhum tiroteio
Alguém iria escutar.
Não vi4, mas pelo que sei,
O General Wanderley
Mandou Princesa ocupar (estrofe 273).

Outra forma de sedução ( fazer-crer), utilizada pelo Enunciador, verifica-se quan-
do da invasão da Polícia paraibana em Princesa, comandada por José Américo e Iri-

1. grifo nosso

2. grifo nosso

3. grifo nosso

4. grifo nosso
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neu Rangel. Conforme atestam os demais autores, inclusive Caminha (1978), após a 
morte de João Pessoa, o Presidente Washington Luís, através do General  Lavaniere 
Wanderley, entrou em acordo oficial com José Pereira para que este dissolvesse 
seus grupos e entregasse as armas, recebendo em troca a garantia do Exército na 
cidade, até que a cidade fosse reintegrada ao Território Paraibano, sem represálias. 
O acordo foi cumprido e a cidade  já recebia, em paz, o retorno de seus habitan-
tes, na maioria, mulheres, idosos e crianças. Tudo parecia está resolvido, quando, 
José Américo persuadiu o presidente paraibano e, sem autorização oficial, invadiu 
Princesa com trezentos e sessenta e cinco policiais fortemente armados, causando 
pânico, correria e mortes, inclusive matando o agricultor João Flor, dentro de sua 
própria casa, na presença de suas filhas menores. A causa da morte foi porque veio 
até a janela olhar a polícia. /E um se vai, porque se move / (estrofe 275). Isso soou 
publicamente como uma atitude muito autoritária e fora da lei. Mas, o Enunciador 
minimiza esse impacto, favorecendo os seus protagonistas, uma vez que, para isso 
altera a ordem do tempo cronológico no discurso. Vejamos:

Porém, no mês de setembro5,
Era dia vinte e nove6,
Com mais de trezentos homens
José Américo promove
Também uma ocupação,
À base do supetão
  E um se vai, porque se move (estrofe 275).

Em seguida, o Enunciador volta no tempo para anunciar outros fatos:

5. grifo nosso

6. grifo nosso
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A dezenove de agosto1, 
Naquele preciso dia
O General Wanderley
Estando em princesa, envia
Telegrama ao Presidente
Se dizendo bem contente
Por tudo que ali se via (estrofe 277).

- Deputado Zé Pereira,
Do telegrama constou,
Dissolveu as suas forças
E o armamento entregou.
Já se encontra em minha mão
Toda aquela munição
Que da luta lhe restou (estrofe 278).

Com isso, observamos a quebra da cronologia temporal que o autor vinha 
utilizando na narrativa. Assim, o Enunciatário que não estiver bem informado so-
bre esse tema ficará pensando que Princesa ainda estava em pé-de-guerra, quando 
ocorreu essa invasão policial. Assim entendido, José Américo teria realizado um ato 
heróico, teria então vencido a guerra, quando, de fato, observando acima, as datas 
apresentadas pelo Enunciador e o número de ordem das estrofes, verificamos o 
efeito temporalizante de sedução sobre o Enunciatário, na ação dos atores instala-
dos no discurso.

Mas, no interior da narrativa há passagens em que o Enunciador não esconde 
algumas convicções contrárias a João Pessoa e aos seus atores. Podemos observar 
isso a partir da estrofe seguinte, valorizando o Governo de Washington Luís, inimigo 
de João Pessoa:

Pôs fim ao “Estado de Sítio”,
Antes dele decretado.
Da liberdade de imprensa
Fez o seu apostolado.
Direito a reunião
E a pública opinião
Colocou-se do seu lado (estrofe 41).

Além da valorização acima mencionada, ainda contrasta com os feitos repres-
sivos da oligarquia de Epitácio que no seu governo decretou Estado de Sítio, puniu e 
calou a imprensa, estendendo-se ainda com mais veemência, no governo de Artur 
Bernardes.
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Depois, o Enunciador adentra-se no Governo do próprio João Pessoa, fazendo 
uso de metáforas para que sua crítica não seja notada. Vejamos:

Em matéria de política,
Ele entrou mesmo abaixado
E foi mexer num sistema
A que chamou de enfeudado.
O fogo de marimbondo
Se não pega está expondo
Quem tem o fogo ateado (estrofe 76).

É comum ouvir-se, entre as expressões mais populares, dizer que alguém foi 
mexer em casa de marimbondo, quando esse agente se dá mal numa ação qualquer. 
Isso ocorre, geralmente, quando a pessoa não está preparada para realizar algo que 
poderá ser perigoso. Nesse caso, essa pessoa irá se submeter às venenosas ferroa-
das das abelhas mais valentes e graúdas que, metaforicamente, podem correspon-
der aos coronéis, fazendeiros, empresários e políticos tradicionais. E ainda:

Vejo os Dantas em família,
Duramente massacrados;
O governo lastimando
A carência de soldados,
(...) (estrofe 167).

Novamente, o Enunciador discursa, fazendo-se presente no tempo e no espaço 
da enunciação, fazendo o Enunciatário crer na veracidade do que está sendo dito. 
Aliás, num trocadilho sutil, o mesmo chama a atenção para ir um pouco além do 
que consta no conteúdo da bibliografia apresentada. Em outras palavras, afirma o 
narrador que João Pessoa realmente mandou Ascendino atacar os Dantas. Vejamos:

Vejo o tenente Ascendino
Encurralando Silveira,
O mesmo Silveira Dantas
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Dos Dantas lá de Teixeira,
Contra os quais o Presidente
Ordenou fosse o tenente
Com homem, rifle e peixeira (estrofe 168).

Nesse ritmo, o Enunciador não se intimida em expor João Pessoa à ilegalidade, 
na própria superfície da narrativa, ao se referir à cobrança tributária:

Sei que a guerra tributária
Como tal, foi superada
Porque entrando a justiça,
Sempre bem equilibrada,
Já no plano federal
Julgou inconstitucional
A lei aqui prefalada (estrofe 117).

O enunciador, ao invés de escolher figuras que agradem ao homenageado, 
apresenta termos que não estão em conformidade com o que fora combinado. Por 
exemplo, no que se refere à cobrança tributária, o ato de João Pessoa impor barrei-
ras nas fronteiras com os Estados circunvizinhos, causou o protesto dos comercian-
tes, que apelidaram o Presidente de João Porteira e João Cancela (estrofe 90). 

Nessa perspectiva, o Enunciador apresenta atos ditatoriais de João Pessoa em 
vários momentos da narrativa:

Com isto se tinha em vista
A quase proibição
Do comércio de fronteira
Em quase todo o sertão:
Com o povo potiguar,
Inda mais no Ceará,
Além do Norte Leão (estrofe 102).
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E continua mostrando o autoritarismo, impondo as regras para quem se opu-
sesse ao seu governo: 

Porque fazia aos apelos
Ouvido de mercador,
O jornal oficial
Certa feita anunciou
Que qualquer insatisfeito
Tinha, inclusive, o direito
De deixar o interior (estrofe 107).

Mais adiante, o Enunciador glosa o ocorrido em que, para os políticos em geral, 
para composição da chapa para o pleito eleitoral de 1930, João Pessoa  aplicou dois 
pesos e duas medidas, ou seja, um ato de inteira injustiça:

Quem já fosse deputado
(era a sua decisão)
de modo algum tentaria
novamente a eleição.
Exceto Carlos Pessoa,
Seu parente, gente boa,
Amigo do coração (estrofe 141).

Anuncia atitudes de desrespeito e de imoralidade nas ações do presidente ho-
menageado, dirigindo-se a João Dantas:

Em resposta ao telegrama
O Jornal oficial
Imprime ódio e expressa ira
No seu editorial.
Expressão vi, não sei quantas,
Se referindo a João Dantas,
Que não se bota em jornal (estrofe 225).
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Nas estrofes que mostram o percurso de João Pessoa a Recife aparece um João 
Pessoa descuidado, sem noção de tempo nem de compromisso, considerando que 
se tratava de um Presidente estadual. Aliás, a viagem à capital pernambucana não 
foi justificada, uma vez que a visita ao amigo Juiz Cunha Melo era desnecessária, 
pois o mesmo não estava enfermo; a compra de munição era um ato ilícito do pon-
to de vista legal; o perigo de passear pela cidade, tirando fotografias, tomando chá, 
conversando amistosamente com conhecidos, logo na cidade onde estavam seus 
maiores inimigos, isso caracteriza um sujeito sem noção das circunstâncias políticas 
e pessoais onde estava inserido. 

Apenas no final do folheto (estrofes 338 e 339) é que o enunciador fala direta-
mente com o enunciatário (leitor), dizendo ter  atravessado a luta e relatado todos 
os fatos que ocorreram em 1930, declarando que cumpriu o seu papel, enquanto 
trovador e que saiu daquela aventura sem nenhum arranhão.

Após realizar as análises e conferir os resultados, observamos que o Enuncia-
dor-Narrador constitui um sujeito dialético, e, em decorrência disso, elabora uma 
narrativa longa e complexa. A narrativa apresenta trinta e sete Sujeitos semióticos 
que são discursivizados por vinte e quatro atores.  Entre esses, o ator João Pessoa 
assume o maior número de papéis actanciais. Assim, além de complexa, a narrativa 
apresenta momentos subjetivos, uma vez que o conflito acontece no interior das 
personagens. 

No caso específico da guerra de Princesa, concluímos que houve um confronto 
ideológico, onde, de um lado, os liberais - representantes da transformação, auxilia-
da pelo capitalismo industrial anglo-americano – agiram através da força para des-
truir o que lhe era obstáculo. De outro lado, a tradicional região de Princesa - onde 
figurava como líder político o coronel letrado, José Pereira – que se encontrava com 
sua economia organizada e, por isso, não quis perdê-la. Isso ocasionou a guerra. 

Quanto a João Pessoa, o motivo mais imediato da sua morte foi o fato de o 
mesmo não ter aceitado o convite para fazer a revolução. Isso gerou um grande des-
contentamento por parte dos revolucionários. Assim, para estes, somente morto, 
João Pessoa teria valor. Nessa perspectiva, vários autores defendem que tanto João 
Pessoa quanto João Dantas foram vítimas de uma conspiração revolucionária. 

A guerra foi demasiadamente prejudicial ao Estado, que já estava com sua 
economia em crescimento. A guerra esvaziou os cofres públicos do Estado, inter-
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rompeu projetos em andamento e levou mais de mil paraibanos à morte, além de 
causar tantos outros prejuízos ainda não registrados. Foi uma grande perda para 
os pesquisadores e para o povo em geral, a guerra de Princesa não ter sido colhida 
pelos cordelistas, que faziam, na época, a função do jornalismo rural.  

Comprovamos que ainda existe na região de Princesa farto material cultural a 
ser colhido, envolvendo folclore, cancioneiro, romanceiro e outros. O que se sabe é 
que nunca foi realizado um trabalho direcionado para esses temas culturais, nem 
antes, nem durante, nem depois da guerra. Sabe-se ainda que nenhum trabalho pe-
dagógico educativo tenha sido realizado em escolas ou em qualquer lugar social da-
quela região, com o intuito de ajudar a diminuir os traumas da guerra, considerando 
que, nos dias atuais, a agricultura continua em estágio muito antigo e a violência em 
nível muito elevado. Com a palavra os pesquisadores. 
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ASPECTOS DA FONOLOGIA E GRAMÁTICA KRENAK EM 
CONTOS BOTOCUDO DE 1916

KATIA NEPOMUCENO PESSOA (UFPE)

Introdução 

Os Botocudo foram vítimas de um dos mais violentos processos de repres-
são por parte do homem branco, a qual resultou no desaparecimento de quase 
todos os membros desse grupo. Atualmente, os únicos representantes sobreviven-
tes são os índios Krenak, que habitam a Aldeia Krenak, às margens do rio Doce, 
entre as cidades de Conselheiro Pena e Resplendor, no Estado de Minas Gerais.

Mesmo sendo considerados, em vários momentos da História, como extin-
tos, os representantes Botocudo, mais especificamente os remanescentes Krenak, 
ainda resistem e falam sua língua nativa. No início da década de 80, podiam-se 
identificar índios que se declaravam descendentes de outros subgrupos Botocudo 
além dos Krenak, como Nakrehé, Gut-Krak e Munhãjirum (SEKI, 1990). Rodrigues 
(2007)3

 considera a língua Krenak como uma língua ainda sobrevivente, mas 
“com falantes terminais”.

Este estudo tem como objetivo geral apresentar mais uma documentação 
sobre a língua Krenak, a partir dos dados coletados por Seki, entre 1979 e 1982, 
e descrever a sua fonologia e alguns aspectos morfossintáticos. Como objetivos es-
pecíficos este projeto busca:

• Descrever a fonologia da língua Krenak a partir dos textos de Manizer;
• Apresentar os aspectos morfossintáticos da língua Krenak, tendo 

por base a descrição de Seki (2004);5, encontrados nas narrativas de 
Manizer;

• Propor, com base no que foi apresentado sobre a fonologia e a mor-
fossintaxe da língua Krenak, formas de análise e interpretação para 
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parte do material de Manizer – os textos retirados dos manuscritos 
de Manizer (1915).

Revisão da literatura

Descrição de aspectos fonéticos, fonológicos e morfossintáticos 
nas narrativas

Para realizarmos esta análise, foi necessário seguirmos alguns procedimen-
tos. Inicialmente, foi feito o estudo da fonologia da língua, a partir de um recor-
te lingüístico (os dados de Seki). Em paralelo, observamos as características da 
gramática da língua Krenak, apresentadas pela pesquisadora Seki. Tomando por 
base os fenômenos fonético-fonológicos e morfossintáticos observados, partimos 
para a observação e discussão dos mesmos presentes no material de Manizer. 
Para chegarmos às propostas finais, focalizamos nossa atenção sobre os seguintes 
aspectos fonológicos e gramaticais.

Na fonologia: a) identificação das vogais centrais; b) identificação dos segmen-
tos nasais que consideraremos como nasais surdas; c) a identificação de possíveis 
segmentos de contorno; d) identificação de processos fonológicos;

Na gramática foi possível observar aspectos relacionados a:

• ordem;
• formas pronominais (pessoais e possessivas);
• marcadores de tempo;
• advérbios;
• negação;
• empréstimos linguísticos. 

Apresentaremos, a seguir, uma breve explanação acerca de cada item, mencio-
nando variações e possibilidades de interpretação fonológica e ilustrando carac-
terísticas da língua a partir de exemplos retirados dos manuscritos. Ressaltamos 
que os exemplos aqui explicitados fazem parte não só dos dois contos analisados 
na íntegra, mas que foram retirados também dos outros textos apresentados 
pelo autor a fim de ilustrar e caracterizar melhor o material estudado39.
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Fonética e fonologia

Identificação das vogais centrais

Uma vez que as outras vogais identificadas já utilizavam símbolos e sinais 
facilmente reconhecíveis (por pertencerem ao alfabeto de fonética internacional 
até hoje), o principal foco de dificuldades na identificação da formas fonológicas 
recai sobre a identificação fonêmica das vogais centrais.

A dificuldade é maior sobretudo quando estas vogais se alternam entre si ou 
são realizações alofônicas de outras vogais, como da vogal alta /i/, sendo todas 
transcritas por Manizer com o mesmo símbolo [ы]. Neste sentido, é possível identi-
ficar que os mesmos itens são ora transcritos com o símbolo russo, ora registra-
dos com o símbolo /i/ - ou até mesmo a partir de outras vogais. Assim, conside-
rando-se a utilização destes símbolos e as variações registradas, torna-se menos 
claro saber exatamente com qual vogal do sistema estaríamos lidando e qual 
vogal Manizer quis expressar através do símbolo por ele utilizado.

Em nosso estudo sobre a fonologia Krenak, vimos que as vogais centrais 
média alta e central alta são fonemas da língua Krenak, inclusive comprovados por 
contraste em ambiente idêntico. Mesmo assim, podem se alternar na superfície, 
sem que isto cause oposição de sentido necessariamente. Ainda, a vogal anterior 
alta [i], por sua vez, pode se realizar de modo mais tenso e recuado,  podendo 
chegar a uma realização que se assemelha a da vogal central media-alta.

Um dos problemas gerados pela não identificação fonêmica de uma vogal ou 
da outra é a dificuldade em registrar com precisão algumas formas lexicais, como é 
o caso do pronome de 1ª. pessoa „ti‟  e a partícula „t‟, de função ainda não exata-
mente clara. Em suas transcrições, Manizer parece fazer uma pequena confusão 
entre estas vogais. Em alguns casos, numa transcrição como „tы’, é possível recu-
perar que a vogal em questão se trata, por exemplo, de uma vogal anterior alta 
/i/, por sabermos da função da palavra na oração (como é o caso do pronome „ti‟). 
Assim, se funciona como sujeito, trata-se do pronome „ti‟.

No entanto, nem sempre é possível distinguir a partícula „ti‟, também regis-
trada como „tы’ (e ainda com outras vogais, que veremos mais adiante quando 
tratarmos desta partícula). Ainda, em outras situações, o símbolo „ы’ parece se refe-
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rir à vogal  central  alta.  É o  caso  de  alguns  itens  para  os  quais  encontramos 
correspondências atuais apresentado tal vogal. 

O pronome „ti‟ é registrado de duas formas [ti] e [tы]. Apesar de ficar clara 
a função do símbolo ы no segundo exemplo, como referindo-se ao pronome „ti‟, 
no último não podemos afirmar o mesmo, de modo que sua forma fonológica apre-
senta-se ainda em aberto.

Identificação dos segmentos nasais surdos

Como vimos, as características articulatórias dos segmentos registrados por 
Manizer como sequências de nasais precedidas por fricativa velar „xm‟  e das na-
sais surdas são semelhantes. Deste modo, hipotetizamos que a ocorrências de tais 
sequências poderiam se tratar de uma tentativa do autor russo em registrar os 
segmentos nasais surdos.

Por outro lado, vale ressaltar que em algumas situações tais sequências pare-
cem se referir à presença de morfemas presos indicadores de pessoa ou posse, 
sobretudo o alomorfe de segunda pessoa do singular h-, o qual, seguido de uma 
palavra que se inicie com um segmento consonantal nasal, tende a ter efeito de 
percepção semelhante ao da produção da nasal surda.

Alguns dos itens que se refeririam à nasal surda atual não se apresentam 
necessariamente como nasal surda nos dados de Seki. Uma hipótese que poderia 
justificar estas ocorrências seria a neutralização da fase de silêncio em início de 
enunciado nos dados mais recentes da língua. Neste caso, precisaríamos consi-
derar que tais itens seriam  fonemicamente nasais surdas, entretanto, devido a 
grande variação de tais itens, iremos manter as formas identificadas por nós como 
nasal Sonora.

Identificação de possíveis segmentos de contorno;

No texto visualizamos algumas formas diferentes que Manizer encontrou, ao 
nosso ver, para registrar os segmentos de contorno. A primeira, para a palavra 
„coelho‟ [mbatik], mostra a alternância entre a forma nasal pós-oralizada e a oclu-
siva sonora [mb] ~ [b] no mesmo trecho. A este respeito, lembramos que nos dados 
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de Seki, registramos tal alternância entre os segmentos como possível, apesar de 
não tão freqüente na fala da informante Sebastiana. De forma semelhante, ressal-
tamos o comentário de Manizer de que “não há na língua o b e o t de línguas 
européias. O primeiro  geralmente  realiza-se  como  o  som  mb...isto  é,  em  lugar  
de  b  tem-se  a sequência de duas consoantes mb” (MANIZER, Manuscrito K I, op 1 
N 419-420 p.55).

O segundo exemplo mostra uma das formas de registrar a nasal pré- ora-
lizada [bm], cuja marcação é feita através de um acento na última sílaba do item. 
Identifica-se também no material de Manizer a marcação do diacrítico de alongamento na 
tentativa de registrar o contorno.

Identificação de  processos fonológicos:  consonantização da aproximante 
palatal; nasalização alofônica e vocalização de codas nasais

Vimos que alguns processos são bastante comuns na língua Krenak. Dentre 
eles, identificamos no material de Manizer a consonantização da aproximante pala-
tal, a nasalização alofônica e a vocalização de codas nasais. No primeiro exemplo 
visualizamos um caso em que ocorre o morfema ki- seguido da palavra equivalen-
te a „costas‟ /jek/, realizado como a fricativa palatal Sonora. Outro exemplo, é o caso 
da palavra „seu braço‟, que pode ocorrer com ou sem nasalização do morfema hi-.

No último exemplo, vemos a palavra equivalente a „seus olhos‟, /ki-tobm/ que 
apresenta na última sílaba uma nasal pré-oralizada labial [bm].

Registramos, nos dados de Seki, realizações onde a vogal oral sofria nasaliza-
ção. Porem, outra possibilidade, encontrada no material de Manizer, se refere à 
ditongação da ultima sílaba. Assim, observamos que esta forma pode se realizar 
por meio de um ditongo nasal. Outro exemplo no mesmo trecho, refere-se ao verbo 
„ir‟ , o qual é expresso por meio da ditongação de uma nasal velar na coda.
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Aspectos morfossintáticos

Ordem

Vimos em Seki (2001) que a ordem dos constituintes na língua Krenak segue 
o padrão SOV. Vejamos um exemplo retirado de Manizer:

Formas pronominais (pessoais e possessivas)

Os  exemplos  encontrados nos textos mostram  o  funcionamento  de  pro-
nomes  livres pessoais, mais especificamente dos pronomes de 1ª. e 2ª. pessoas 
do singular, e a 1ª. pessoa do plural (exclusiva) „ti, hoti.  Vemos que sua posição prece-
de o verbo, mas pode também ser seguida de advérbio (Texo 7/L6). 

Quanto aos exemplos seguintes (Texto 7/L3/L2), observamos a presença 
dos alomorfes indicadores de posse de 1ª. e  2ª. pessoa a-, os quais costumam vir 
seguidos imediatamente pelo item possuído.

   Forma Livre  Forma presa

1ª.Sg	 	 ti,	tы	
2sg.  xotti   a-
3sg.     x-, xj-
1pl. (excl.) 

Marcadores de tempo

Os exemplos a seguir ilustram as formas que Manizer encontrou de registrar 
a partícula responsável por expressar o tempo future. Este item costuma vir pos-
posto ao verbo, ou em posição de final de oração. Em negativas, encontra-se após a 
palavra „nuk‟. Isto posto, vemos que no primeiro exemplo, Manizer não separou o 
item indicador do futuro do verbo ao qual se pospõe. Já no segundo caso, visualiza-
mos uma frase com negação. Foneticamente, neste caso, o autor preferiu  marcar  
com alongamento a glotalização na coda da palavra.
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Morfemas  we, wa

Vimos em Seki (2000, 2001) que na língua Krenak identificam-se alguns ele-
mentos responsáveis por expressar a idéia de comitativo, direcional, posse. Nos 
exemplos a seguir, percebemos claramente o uso do comitativo  -we, para expres-
sar „com‟ quem o coelho falou; e o morfema -wa, que se refere ao direcional.

Em Manizer, encontramos o elemento tы, porém, não está claro o seu uso, es-
pecialmente porque costuma se encontrar acoplado à palavras que podem ser 
ora verbos, ora nomes.

Advérbios

Os advérbios são uma classe heterogênea de elementos e podem incluir pala-
vras locativas, temporais, quantificacionais, qualificacionais e termos para núme-
ros (SEKI, 2001). Observamos no texto alguns destes elementos , como ‘lá’, áqui’ . 

Negação

A idéia de negação é expressa em Krenak por meio do item ‘nuk’, o qual se
encontra após o verbo ou predicado nominal (SEKI, 2001). Vejamos alguns 

exemplos encontrados nos manuscritos:

Empréstimos

Interessantemente, é possível encontrar no material de Manizer um número 
razoável de empréstimos do Português. Percebemos que, mesmo que sendo utili-
zados em alternância com os termos na língua Krenak, estes aparecem nos textos. 
Os empréstimos podem ser preposições (como „no‟) ou advérbios, mas são identifi-
cados especialmente na classe dos nomes. Mesmo assim, Manizer, ao descrever as 
condições de coleta de seu material, afirma que os indígenas da tribo Krenak „conhe-
ciam poucas palavras do português‟. De fato, estes índios certamente não falavam 
a língua portuguesa com fluência, mas é visível no material coletado pelo autor a 
presença de elementos do português, conforme vemos nos exemplos a seguir:
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Empréstimos

Devemos ressaltar ainda o fato de que vários dos itens emprestados obser-
vados nos textos fazem parte de um vocabulário que certamente inclui tais itens na 
língua indígena, como nomes de animais. Vários destes itens funcionaram em 
concorrência com os itens na língua. Outros ocorreram somente como emprésti-
mo do português. No que se refere a alimento, acreditamos que também seria 
possível se utilizar o item original na língua indígena, o que não foi feito. Vejamos:

kwei  Coelho
makak  macaco
urumbu urubu
xapin  sapinho
poring  farinha
kumpat compadre

Proposta de reescrita das narrativas

Por questão de apresentação, os textos analisados serão organizados da se-
guinte maneira: inicialmente, apresentaremos a narrativa em Botocudo apenas, se-
guindo a transcrição exata de Manizer. A seguir, serão dadas as frases na língua 
Krenak, separadas por trechos conforme os manuscritos. Abaixo dos trechos em 
Botocudo, ainda segundo o formato original encontrado nos manuscritos, apresen-
taremos as glosas em português, tal qual propostas por Manizer – apesar de dis-
cordarmos de algumas glosas. Abaixo das glosas, incluiremos as formas fonológicas 
às quais chegamos a partir de nossas reflexões sobre a língua e as transcrições de 
Manizer. Neste momento, poder-se-ão verificar alguns itens em destaque, os quais 
se referem àqueles itens que consideramos não identificados (levando-se em conta 
as variações encontradas no corpus de Seki), ou seja, tratam-se daquelas palavras 
em que há dúvidas sobre o seu significado exato ou a sua forma fonológica corres-
pondente mais precisa. Ainda, seguindo a forma fonológica, apresentaremos tenta-
tivas de divisões de morfema e as glosas, especificando funções morfossintáticas 
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quando possível. De modo complementar, os textos analisados serão apresentados 
de acordo com os trechos, que, no entanto, serão enumerados por nós em linhas, 
por questões de melhor visualização e para facilitar a discussão.

Em nota, observações que considerarmos importantes serão comentadas. Por 
fim, apresentaremos a nossa versão de tradução para o texto estudado em portu-
guês, seguidas de algumas observações que pareçam relevantes para a compreen-
são do material e da sua reescrita. Nesta parte do trabalho, algumas lacunas podem 
ser identificadas e itens ou trechos entre colchetes podem ser observados. Estes se 
referem a informações não explicitamente encontradas no original em Botocudo ou 
não identificadas por nós (marcadas pelo símbolo de interrogação). Relembramos 
aqui acerca das diferenças entre a tradução livre do texto e da narrativa na língua 
indígena, os quais apresentam características discursivas distintas. Em anexo, con-
siderando que nem sempre os textos se apresentavam em português, apresenta-
remos os textos em língua inglesa, conforme apresentado no artigo de Sebestyén 
(1981). O primeiro texto analisado chama-se „Onça, coelho e sapo‟.
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Considerações

Apesar de se tratar de um estudo preliminar, este estudo permitiu visualizar 
um pouco melhor sobre o estado da língua, que parece que já se encontrava em 
extremo risco de desaparecimento mesmo à época da coleta de Manizer. Ainda, 
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foi possível perceber características que corroboram com os aspectos morfossin-
táticos apresentados por Seki. De modo complementar, a leitura do material foi 
auxiliada pelo estudo da fonologia proposto anteriormente por nós, o qual contri-
buiu sobretudo na identificação dos segmentos nasais surdos e de contorno. Ain-
da assim vimos que várias lacunas permanecem em aberto. Entre estas, podemos 
citar a partícula „ti‟, de função ainda não totalmente clara, além de algumas formas 
verbais que não estiveram presentes na coleta de Seki tal qual apresentavam-se 
nos textos.

Deste modo, ressaltamos que mais estudos devem ser feitos para que este 
material possa contribuir melhor com a comunidade lingüística e Krenak.
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ESTUDO DO vOCABULÁRIO ONOMASIOLóGICO 
CONSTANTE EM UMA AÇÃO DE DESQUITE DO 
SÉCULO XX

JOSENILCE RODRIGUES DE OLIvEIRA BARRETO (USP/UEFS)1

Introdução

Editar documentos é o ofício principal de qualquer filólogo. Ao realizar edição 
textual, aspectos da língua também são trazidos à tona, o que configura o conheci-
mento mais amplo do sistema linguístico que se tem em mãos atestado em docu-
mentos. Após a realização da edição semidiplomática (na qual há a conservação de 
todas as características linguísticas e estilísticas do texto, excetuando-se o desdo-
bramento de abreviaturas e a junção de palavras separadas e a separação de pala-
vras unidas), enveredamos pelo léxico, verticalizando para o estudo do vocabulário 
a partir da teoria do Sistema Racional de Conceitos proposta por Hallig e Wartburg 
em 1952 e ampliada em 1963.

Para o estudo lexicológico, apropiamo-nos da segunda versão da teoria do Sis-
tema Racional de Conceitos, a qual preconiza o estudo de uma língua a partir de 
uma perspectiva não científica, ou seja, as conceituações dadas às lexias são fei-
tas tomando-se como base os conhecimentos extralinguísticos pertencentes a um 
determinado grupo social. Dessa maneira, ao sistematizarmos, alocarmos e anali-
sarmos as lexias constantes na ação de desquite utilizada como corpus para este 
trabalho, acabamos conhecendo um pouco do modo de pensar e de ver o mundo 
daqueles que produziram tal texto.

1. Doutoranda em Filologia e Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo. Professora de Língua 
Latina na Universidade Estadual de Feira de Santana. Atualmente é membro do Núcleo de Estudos do 
Manuscrito (NEMa – UEFS) e do Grupo de Edição de Textos (GET), ambos coordenados pela Profa. Dra. 
Rita de Cássia Ribeiro de Queiroz. Feira de Santana–BA. E-mail: nilce11.barreto@gmail.com.
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Partindo-se disso, apresentaremos, neste trabalho, o estudo do léxico, mais 
especificamente algumas lexias referentes à vida humana em geral constantes em 
uma ação de desquite lavrada entre 1919 a 1922, em Feira de Santana-Ba. Para isso, 
recorremos à Teoria do Sistema Racional de Conceitos elaborada por Hallig e War-
tburg (1963), a qual parte de uma sistematização do léxico tomando como referên-
cia as experiências extralinguísticas dos falantes, ou seja, parte-se do conceito para 
se chegar ao significante.

O conteúdo do corpus

O documento que serviu de corpus para este trabalho está depositado no 
Centro de Documentação e Pesquisa (CEDOC), órgão pertencente à Universida-
de Estadual de Feira de Santana – BA, no qual estão disponíveis, para pesquisas, 
documentos das esferas cível e crime doados pelo Fórum Desembargador Filinto 
Bastos também da cidade de Feira de Santana – BA.

O conteúdo da ação de desquite utilizada neste trabalho retrata a estória de 
Dona Albertina da Mota Barretto, que solicita o desquite judicial à Justiça, a fim de 
se separar do seu marido que havia abandonado o lar conjugal por mais de dois 
anos, o que configurava, na época, motivo suficiente para a solicitação do desquite.

Dona Albertina da Mota Barretto casou-se com o senhor Antonio Alves Bar-
retto em 1895 e conviveram juntos durante treze anos, sendo que em 1913 o ma-
rido saiu de casa alegando a existência de “contrariedades”, atentado contra a sua 
integridade física e “incompatibilidade de gênios” entre o casal. Eles passaram seis 
anos separados de corpos, mas ainda casados judicialmente, o que só mudaria em 
1919 quando a, até então, esposa solicitou legalmente a separação judicial. Entre-
tanto, uma questão sobressai-se neste meandro: por que a solicitação de desqui-
te demorou seis anos para acontecer? O motivo principal seria o recebimento da 
herança materna da parte da esposa e como naquele período o homem era quem 
representava a mulher político-socialmente, então seria o senhor Antonio Alves 
Barretto quem receberia legalmente a herança da referida esposa (Cf. REIS, 2012).

Após três anos de processo, o juiz sentencia o julgamento a favor da autora 
(Dona Albertina da Mota Barretto) concedendo-lhe o desquite judicial. Entretanto, 
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descobrimos que, posteriormente, o réu pediria a reabertura do processo até que 
a herança da esposa fosse recebida e ele, de sua parte, também recebesse o seu 
quinhão.

O estudo do léxico 

A língua pode ser vista como o reflexo cultural de uma sociedade. Estudar uma 
língua a partir de suas características puramente linguísticas é uma atividade que 
se resumiria apenas à observação e estudo dos aspectos fonéticos, morfológicos 
e/ou sintáticos. Contudo, para se compreender a cultura e a sociedade, é preciso ir 
além daqueles e adentrar também no nível do léxico, o qual nos permite detectar 
particularidades relacionadas àquelas. Neste sentido, a língua se torna 

[...] o interpretante da sociedade [...] pelo fato de que se pode isolar a 
língua, estudá-la e descrevê-la por ela mesma sem se referir a seu em-
prego na sociedade, e sem se referir a suas relações com as normas e 
as representações sociais que formam a cultura. Em contrapartida, é 
impossível descrever a sociedade, descrever a cultura, fora de suas ex-
pressões linguísticas. Neste sentido a língua inclui a sociedade [...] (BEN-
VENISTE, 2006, p. 97-98).

Indiscutivelmente, é através da língua que são refletidas a cultura e a socieda-
de de um povo. Diante disso, enveredamos pelas subáreas da Lexicologia2: a Sema-
siologia e a Onomasiologia e em seus critérios de classificação lexical, sendo que a 
Semasiologia parte do significante para o significado, já a Onomasiologia, em uma 
relação opositiva àquela, toma o conceito/significado dos objetos ou coisas como 
ponto de referência para se chegar ao significante. A seguir, apresentamos duas fi-
guras que representam o tratamento dado pela Semasiologia e pela Onomasiologia 
ao nome e ao significado/ conceito. 

2. De acordo com Abbade (2006), a Lexicologia possui seis subdivisões ou ciências afins, a saber: a Lexi-
cografia, a Terminologia, a Semântica, a Etimologia, a Semasiologia e a Onomasiologia. 
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 Figura 1: Semasiologia        Figura 2: Onomasiologia
 Fonte: (BALDINGER, 1966, p. 28).  Fonte: (BALDINGER, 1966, p. 28).

A partir das figuras elaboradas por Baldinger (1966), constatamos que a Sema-
siologia e a Onomasiologia se opõem e se complementam ao mesmo tempo. Essa 
duplicidade de aspectos nos remete ao signo linguístico, que é composto por um 
significante e um significado, ou melhor, a união entre a imagem, que elaboramos 
do objeto em nossa mente e o objeto representado no mundo real.

Apropriando-se da Onomasiologia e com o intuito de fazer um possível levan-
tamento e análise do léxico, os autores do Sistema Racional de Conceitos desenvol-
veram a sua primeira proposta em 1952, na qual defendiam a criação de dicionários 
ideológicos que classificassem os conceitos, os quais, segundo eles, são mais está-
veis e mais tendentes à generalização do que a palavra (C.f. CASTILHO; CARRATORE, 
1967). Contudo, mesmo depois de sofrerem críticas assaz diversas sobre a eficiência 
do Sistema Racional de Conceitos em trabalhos científicos que envolviam línguas 
naturais diferentes, Rudof Hallig e Walther von Wartburg não se deram por vencidos 
e, ao invés disso, fizeram modificações no Sistema Racional de Conceitos, em 1963. 
Assim, para a realização deste trabalho nos apropriamos da segunda versão. 

Esta teoria trata do estudo de qualquer língua natural partindo, primordial-
mente, de conceitos pré-científicos, que abarcam os conhecimentos de mundo ad-
quiridos a partir de experiências cristalizadas nas palavras, a fim de estabelecer 
uma classificação lexical centrada no significado, ou seja, parte-se, a priori, do co-
nhecimento que se tem sobre determinado objeto para se chegar ao seu significan-
te. Trata-se, portanto, do uso dos princípios da Onomasiologia - cujo “[...] método 
permite ver a cultura do povo cuja língua se estuda, costumes, ocupações, instru-
mental, crenças e crendices, moradia, enfim, sua mundividência. Permite sentir a 



159

XXVI Jornada do Gelne

linguagem viva, traduzindo a vivência cultural do povo [...]” (BASSETO, 2005, p. 77) 
– a qual classifica as lexias a partir dos significados e não dos significantes.  

Assim, o Sistema Racional de Conceitos foi desenvolvido a partir de uma pi-
râmide tripartite, composta por três esferas que se distinguem e se completam 
simultaneamente, a saber: esfera A – O Universo, esfera B – O Homem, e esfera C – 
O Homem e o Universo, sendo que para cada esfera há subdivisões ou subesferas, 
que fazem referência àquelas.

Na primeira esfera, O Universo, os autores partem do universal para as espe-
cificidades, atribuindo àquele um lugar de destaque e independente da existência 
humana. Essa divisão conceitual é subdividida em quatro partes, as quais são: I - O 
céu e a atmosfera; II – A terra; III – As plantas e IV – Os animais. 

Na segunda esfera, O homem, é atribuída ao ser humano uma espécie de 
consciência de si mesmo, incluindo todos seus pensamentos, seus sentimentos, sua 
vontade, seu trabalho e seu poder criador. Essa esfera também é subdividida em 
quatro partes, a saber: I – O homem, ser físico; II – A alma e o intelecto; III – O ho-
mem, ser social e IV – A organização social.

Na primeira parte - O homem, ser físico – são tratados conceitos referentes ao 
homem, enquanto ser que tem um corpo com funções, órgãos e forma. São abor-
dadas também a vida, a morte, a saúde e a reprodução.

Na segunda parte – A alma e o intelecto – são abordados conceitos concernen-
tes à alma e ao intelecto, como, por exemplo, a memória, a consciência, a imagina-
ção, os sentimentos, as vontades, a moral e as sensações.

Na terceira parte – O homem, ser social – os autores destacam os fatos sociais 
do ponto de vista das relações estabelecidas a partir do convívio social, tais como: 
as relações trabalhistas, as atividades práticas, as relações de parentesco e de ami-
zade, casamento e diversão e lazer.

Na quarta parte – A organização social – são apontados os conceitos relaciona-
dos com a vida em sociedade, como, por exemplo, as crenças e a religião, o Estado, 
o ensino e a instrução, a organização judiciária e as guerras/conflitos sociais.

Na terceira esfera, O homem e o Universo, são apresentados os conceitos ba-
seados na relação existente entre o homem e o universo. Esta esfera é subdividida 
em duas partes: I – A priori e II – A ciência e a técnica. Em I – A priori são delimitados 
conceitos sobre os objetos, referindo-se ao seu estado, forma, dimensão, matéria, 
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qualidade, quantidade, valor, causalidade, tempo e movimento. Já em II – A ciência e 
a técnica há conceitos no tocante à ciência e à técnica e à ciência e indústria (PAULA, 
2007; QUEIROZ, 2002).

No entanto, neste trabalho, apresentamos apenas as lexias constantes na esfe-
ra B – O homem, mais especificamente na subesfera I – O homem, ser físico – vida 
humana em geral, por se tratarem de lexias que fazem remissão à vida humana.

A pirâmide tripartite: o léxico em evidência 

Adotamos e, em alguns casos, adaptamos as divisões e subdivisões do Sistema 
Racional de Conceitos, atendendo aos seguintes critérios: 

• Para as entradas lexicais, as lexias foram apresentadas em letras mai-
úsculas e em negrito, seguidas pela classificação genérica da categoria 
gramatical a que pertencem; 

• As entradas dos nomes (substantivos e adjetivos) foram feitas pelo 
masculino e feminino singular; 

• As entradas dos verbos foram feitas pelo infinitivo; 
• Após a entrada e a classificação apresentamos a significação da lexia 

no contexto específico, seguida de um exemplo do texto e, na medida 
do possível, as demais indicações presentes na ação de desquite e os 
respectivos fólios e linhas; 

• Os exemplos foram apresentados de acordo com a ordem em que 
aparecem no texto, com a lexia destacada em negrito (QUEIROZ, 2002).
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Da ação de desquite ao estudo do léxico: aplicando a teoria do siste-
ma racional de conceitos 

B – O HOMEM
I - O HOMEM, SER FÍSICO

• Vida humana em geral

1. Nascimento

NASCIMENTO (s.m.): ação de nascer; nascença.
Contexto: “[...] Saibam quantos este publico instrumento de pro- 
/ curação bastante virem, que no Anno do Nascimen- / to de Nosso 
Senhor Jesus Christo [...]” (f. 5r, l. 19-21);

IDADE (s.f.): tempo de vida decorrido desde o nascimento até uma 
determinada data tomada como referência.
Contexto: “[...] Valentim José de Souza,/ com cincoenta e quatro annos/ 
de idade casado negociante/ natural da cidade de Ca-/ choeira e residente 
nesta ci-/ dade [...]” (f. 24r, l. 29-30 – f. 24v, l. 1-4; f. 27r, l. 14; f. 29r, l. 27).

A saúde

• Generalidades

SAúDE COMPROMETIDA (lexia composta): estado de desequilíbrio do or-
ganismo.
Contexto: “[...] Motivo justo é, por ex-/ emplo, o que leva o marido a afas-
tar-se do/ lar, para tratar da saúde compromettida; pa-/ ra cuidar de 
meios com que possa manter a fa-/ milia; para corresponder ao appelo 
superior/ da lei, no desempenho dum serviço publico; a-/ quelle a que 
cede a mulher expulsa pelo ma-/ rido etc [...]” (f. 90r, l. 18-25).
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Morte e riscos de morte

FALECIMENTO (s.m.): estado de falecer; morte, óbito.
Contexto: “[...] Agora, por motivo do fallecimento de sua / pranteada 
mai Dona Maximiana de Almeida / Motta - encerrara-se o inventario dos 
bens  / que ella deixara [...]” (f. 2v, l.10-13);

MORTE (s.f.): fim da vida.
Contexto: “[...] A tentativa de morte, conforme a/ lei define, é motivo jus-
to e legal para a decreta-/ ção de desquite, segundo dispoe o numero II do 
artigo/ 317 do Codigo Civil [...]” (f. 42v, l. 30 – f. 43r, l. 7-9, 12);

FALECIDA (adj.): indivíduo que veio a óbito; morto.
Contexto: “[...] o réo se não entende e se não communica/ com a aucto-
ra e apenas por intermedio/ de uma terceira pessôa - o seu procurado,/ 
manda dar lhe agora a metade dos alugueis/ das casas que ella herdara 
da sua fallecida/ mai! [...]” (f. 44r, l. 24-29);

CADÁvER (s.m.): corpo morto, sem vida.
Contexto: “[...] Descobriu, inda que serôdiamente, nosso desembaraço 
em publicar ar-/ tigos sobre assuntos jurídicos; temo-lo feito, é certo, nem 
só so-/ bre assuntos de direito como sobre muitos outros assuntos, mas 
nos-/ so desembaraço neste particular é muito diferente do daqueles que 
a-/ cutilam desapiedadamente a gramática e empós falam em vernáculo, 
is-/ to é dos que assassinam e tripudiam sôbre o cadaver da vítima. [...]” (f. 
79r, l. 28-30 – f. 79v, l. 1-3);

RISCO DE vIDA (lexia composta): probabilidade de perigo através de ame-
aça física para com o homem.
Contexto: “[...] Não eram/ taes que induzissem Fervôr dum perigo sério, 
ris-/ co de vida — assaz impressionante e pondero-/ so, para convencer 
da impossibilidade de ser/ conjurado e compellir ao recurso extremo da/ 
fuga humilhante [...]” (f. 91r, l. 7-12);
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AMEAÇA DE MORTE (lexia composta): intenção de interromper a vida de 
outro.
Contexto: “[...] Irrisorio, até, parece o con-/ siderar-se que um marido, em 
plena posse de va-/ lidez physica, sinta-se irremissivelmente obrigado/ a 
deixar sua casa, só porque a mulher o tenha/ enxotado ou, num accesso 
de raiva, lhe haja ar-/ remessado garrafas e moringues, vendo-se nisto/ 
um grande perigo, grave ameaça de morte. [...]” (f. 91r, l. 12-18).

• Sepultura

COvA (s.f.): escavação feita na terra para sepultar o corpo morto.
Contexto: “[...] Requiescat in pace: legenda entalhada na laja fria que co-
bre uma co-/ va rasa, relicário sagrado onde se guardaram os restos mor-
tais da/ fiscalização dêste feito. [...]” (f. 79v, l. 17-19).

Doenças

MOLÉSTIA NERvOSA (lexia composta): disfunção neural.
Contexto: “[...] pensamos/ que o abandono só não é voluntario/ nos ca-
sos que encontram justificativa/ na lei: o abandono para ir o conjuge 
pres-/ tar serviço militar; o abandono para defesa/ de interesses pesso-
aes ou reaes; em fim o/ abandono por determinação de uma mo-/ lestia 
nervosa ou mental de tal na/ tureza que justifique a nomeação
 da mulher/ para ser a curadora do seu marido. [...]” (f. 77r, l. 7-16);

MOLÉSTIA MENTAL (lexia composta): disfunção cerebral.
Contexto: “[...] pensamos/ que o abandono só não é voluntario/ nos ca-
sos que encontram justificativa/ na lei: o abandono para ir o conjuge 
pres-/ tar serviço militar; o abandono para defesa/ de interesses pesso-
aes ou reaes; em fim o/ abandono por determinação de uma mo-/ lestia 
nervosa ou mental de tal na/ tureza que justifique a nomeação da mu-
lher/ para ser a curadora do seu marido. [...]” (f. 77r, l. 7-16);
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MOLÉSTIA (s.f.): disfunção orgânica; enfermidade.
Contexto: “[...] Infelizmente não nos foi possivel comparecer á audiência 
do debate/ oral, por motivo de moléstia; si lá estivessemos teriamos 
lavrado/ nosso protesto veemente [...]” (f. 80r, l. 22- 24).

Necessidades do ser humano

• Generalidades

INTERESSE (s.m.): sentimento que desperta o que é importante, útil ou 
vantajoso, moral, social ou materialmente.
Contexto: “[...] O pai da Supplicante que não consenteria nunca / que 
ninguem zelasse mais do que elle, como / inventariante sem usuras, os 
interesses e os / direitos dos seus filhos, não permittiu afinal / que a  
Supplicante fosse prejudicada [...]” (f. 2v, l. 21-25;  f. 11r, l. 22).

NECESSIDADE (s.f.): qualidade do que é necessário; imprescindível.
Contexto: “[...] por não ter a Supplicante d’antes / requerido o seu des-
quite – o seu dicto marido, / sem nenhuma necessidade, se deu pressa 
/ em constituir o Doutor José Maria Neves – seu / advogado [...]” (f. 2v, l. 
13-17; f. 11r, l. 10-11; f. 40r, l. 12).
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Considerações finais

Inequivocamente, a língua se apresenta como um “espelho” de fatos de cultu-
ra concernentes a uma sociedade. A relação entre este tripé - língua, cultura e so-
ciedade - firma-se desde o momento em que o homem aprendeu a falar e a viver 
em grupo. Assim, quando falamos em vocabulário, considerado como uma “fita 
fílmica” que revela os costumes e hábitos de uma comunidade, trazemos à tona o 
repertório lexical produzido a partir das relações culturais e sociais.

Sendo assim, ao levantramos e analisarmos lexias referentes à vida humana 
em geral, trazemos à tona algumas lexias e seus respectivos conceitos. Logo, das 
15 lexias levantadas, constatamos que apenas 2 referem-se ao nascimento (nasci-
mento e idade), 1 à saúde (saúde comprometida), 6 à morte e aos riscos de morte 
(falecimento, morte, falecida, cadáver, risco de morte e ameaça de morte), 1 à 
sepultura (cova), 3 às doenças (moléstia nervosa, moléstia mental e moléstia) e 2 
às necessidades gerais do ser humano (interesse e necessidade), o que nos leva, 
inequivocamente, a comprovação da eficácia dessa teoria, já que o Sistema Racio-
nal de Conceitos abarca tanto aspectos gerais, as esferas, quanto específicos, as 
subesferas utlizados por determinada sociedade.

Portanto, mesmo se tratando de apenas um recorte do estudo do léxico feito 
a partir da ação de desquite lavrada no século XX, nota-se claramente o quão in-
teressante podem ser as conceituações lexicais estabelecidas em uma dada época 
e por um dado povo.
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simPósio temátiCo

FONOLOGIA PROSóDICA DO SARARÉ (NAMBIKWARA 
DO SUL)

MARÍLIA GOMES TEIXEIRA MARQUES (UFPE/FACEPE)

Introdução

O Brasil se destaca por apresentar uma grande variedade de etnias e línguas 
indígenas, que estão concentradas nos estados das regiões Norte e Centro-Oes-
te do país. De acordo com Seki (2000), são 180 as línguas e dialetos falados pelos 
povos ameríndios brasileiros, distribuídas entre as mais de 200 etnias. As línguas 
se agrupam em famílias, isto é, “em um conjunto de línguas que tem uma origem 
ancestral comum e que partilham características fonéticas, gramaticais e lexicais” 
(Mori, 2010, p.1), e algumas delas chegam a fazer parte de grupos ainda maiores, os 
chamados troncos linguísticos. Em que pese essa variedade de línguas, é importan-
te ressaltar que muitas delas não foram registradas, seja pelo desaparecimento dos 
falantes, seu extermínio por epidemias, escravização, redução de seus territórios e 
tantos outros fatores. Também é possível que elas fiquem “perdidas” e não sejam 
documentadas por dificuldades relacionadas ao acesso às regiões indígenas e aos 
conflitos entre as tribos e com os não índios, por exemplo. É fato que houve um 
grande engajamento dos pesquisadores pelo estudo e registro das línguas indíge-
nas a partir da década de 1980, como aponta Seki (2000), porém, algumas delas já 
se encontram extintas e outras não possuem o sistema de escrita, o que compro-
mete a transferência e o aprendizado da língua para as futuras gerações, devido ao 
contato crescente dos indígenas com a língua portuguesa.

Tal fato acarreta uma grande perda para a ciência linguística, haja vista que a 
maioria das línguas ameríndias brasileiras se encontra em situação vulnerável, de 
acordo com Mori (2010), em referência ao Atlas Interativo elaborado pela UNESCO 
(2009). Isto é, praticamente todas elas correm risco de extinção. Diante do expos-
to, é notável a importância do estudo científico das línguas indígenas, pois elas se 
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relacionam intrinsecamente com a diversidade linguística e cultural do nosso país. 
Ademais, a falta de documentação destas línguas implica uma perda histórica e 
científica e, conforme afirma Mori (2010)

sem a diversidade linguística seria impossível chegar a um desenvolvi-
mento teórico realístico da competência linguística do ser humano. Daí 
fica evidente que, para poder entender adequadamente a natureza da 
linguagem humana, os estudos no campo da linguística não podem ficar 
atrelados às propriedades de uma única língua ou a um número ínfimo 
de línguas. Nesse sentido, quanto mais línguas se conheçam maior será 
nosso conhecimento da linguagem humana. (p.8)

No intuito de preservar as línguas indígenas, pesquisas e estudos sistemáticos 
sobre o funcionamento das mesmas são de fundamental importância para a ciên-
cia linguística. O estudo fonético-fonológico, assim como o estudo dos demais ní-
veis estruturais de uma língua, integram as tarefas de descrição e documentação, 
as quais tem papel destacado no que tange à não extinção de uma língua.

A língua Sararé da família Nambikwara faz parte do universo das línguas in-
dígenas que possui estudos escassos e que se encontra em situação vulnerável, 
motivo pelo qual foi selecionada para objeto de nossa pesquisa. Esta família indí-
gena se divide em Nambikwara do Sul (também chamados Nambikwara do Campo) 
em Nambikwara do Norte, os quais podem ser localizados, de acordo com Miller 
(2007), em três áreas geográficas: a Chapada dos Parecis (parte oriental, no Mato 
Grosso), a região do Vale do Guaporé (parte oeste, em Rondônia) e uma região ao 
longo dos rios Roosevelt e Ji-Paraná (parte norte, em Rondônia), e Sabanê.

De acordo com Price (1972), no início do século XX eram 5000 a população de 
Nambikwara e 30 anos após a passagem de Lévi-Strauss pelo território desta famí-
lia, o número de indivíduos caiu drasticamente para 550. Houve um crescimento 
populacional nos últimos vinte anos e, segundo o último censo realizado pelo FU-
NAI, em 2002, os Nambikwara somaram 1331 indivíduos (Miller, 2007, p.16).Muito 
embora tenha havido esse pequeno aumento populacional, muitos grupos foram 
dizimados ou reduzidos a poucos indivíduos.

A família Nambikwara pode ser dividida de acordo com três áreas dialetais, de 
acordo com Eberhard (2009) em parceria com Telles (2002): Nambikwara do Norte, 
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Nambikwara do Sul e Sabanê. Estes grupos podem ser identificados por traços lin-
guísticos específicos em sua morfologia, fonologia e sintaxe e,apesar de fazerem 
parte da mesma família linguística, possuem seus próprios dialetos e uma grande 
dificuldade de se entenderem.

No tocante à língua Nambikwara, sabe-se que ela apresenta complexidade 
fonológica e gramatical (como será melhor explanado posteriormente), sobretudo 
no que concerne à estreita relação entre a fonologia e a morfologia e aos aspectos 
prosódicos – características estas que são relevantes para os estudos fonológicos 
e que nos motivaram a desenvolver esta pesquisa.

Linguisticamente falando, este estudo se justifica pela necessidade de uma 
análise e descrição sistemáticas da língua Sararé, que tem por objetivo contribuir 
para um maior conhecimento das línguas do grupo Nambikwara do Sul, com res-
paldo das teorias fonológicas modernas. Ademais, este estudo se insere na linha 
de pesquisa do Núcleo de Estudos Indigenistas (NEI) da Universidade Federal de 
Pernambuco, cujo objetivo é contribuir para o conhecimento mais amplo das lín-
guas indígenas, sobretudo aquelas pertencentes às famílias Nambikwara.

A formação de nomes e possessivos em -su (-sa e -a) no sararé

No que tange à análise da língua em questão, nosso objetivo, neste trabalho, 
é fazer uma revisão bibliográfica partindo dos dados já coletados e analisados pela 
pesquisadora Cristina Borella (2000). Iremos abordar apenas a formação dos no-
mes e possessivos (em -SU, -SA e -A)  da língua Sararé pelo fato de a pesquisa encon-
trar-se ainda em fase bastante incipiente e também por questões de espaço nesta 
comunicação.

A família Nambikwara, isolada no que concerne à sua classificação linguística, 
constitui-se de dezesseis dialetos, sendo onze pertencentes ao ramo do Sul, dentre 
as quais encontra-se a língua Sararé, objeto de nosso estudo. De acordo com Telles 
(2013), as línguas Nambikwara apresentam uma grande complexidade no tocante 
à sua gramática e fonologia e, no que tange à sua tipologia, exibem prosódia mista 
com acentos e tons lexicais. Como um exemplo de sua complexa estrutura, a autora 
cita o fato de a língua possuir um número maior de vogais fonológicas do que de 
consoantes, além de um sistema acentual característico.
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Nomes

Na língua Sararé, o nome se configura como uma classe de palavras aberta, 
distinguindo-se de outras classes (sobretudo do verbo) a partir de propriedades 
morfológicas e sintáticas. No nível sintático, de acordo com Borella (2000), os no-
mes ocorrem como “núcleo de uma locução nominal  genitiva, como modificador 
e ocupando as posições de sujeito e objeto das cláusulas” (p.1). Morfologicamente 
falando, ainda conforme a autora, “o nome recebe os prefixos de posse, sufixos de-
rivacionais classificadores, sufixos formativos e sufixos flexionais”. 

É notável, portanto, que o Sararé, assim como outras línguas da família Nam-
bikwara, possui uma característica peculiar quando da formação de nomes em seu 
inventário linguístico : dispõe de grande variedade de afixos, sendo os prefixos uti-
lizados para denotar posse e os demais afixos (os derivacionais ou flexionais), são 
sufixados. 

A principal diferença, portanto, entre nomes e verbos em Sararé diz respeito à 
obrigatoriedade dos sufixos nominais flexionais –su, -sa e –a, como afirma Borella 
(2000). Quando um nome é verbalizado, ocorre a perda do afixo flexional nominal e 
acrescenta-se o afixo verbal, como exemplifica o caso abaixo:

(a) -hu-ki-su            (meu arco)
(b) -hu-ki-na-la       (é meu arco)

A classe dos nomes em Sararé constitui-se da seguinte forma:

NOME

   PrefixoS       RAIZ SUFIXOS

+  PREFIXOS
    FLEXIONAIS

+  Raiz +  Sufixos
   Derivacionais

+ Sufixo
   Formativo

+  Sufixos
    Flexionais

+ Posse + Raiz
+ Raiz

+ Classificadores + Sufixos
variados

+ Referencial
+ Específico
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Obervando-se a tabela acima esquematizada por Borella (2000), percebe-se 
o uso dos sinais “+”, os quais antecedem as categorias  indicam que podem ou não 
ocorrer no nome, dependendo do tipo da raiz (léxico-semântico). A autora ressalta 
que não se trata de optar pelos sinais  +, mas sim, que a ocorrência deles pode ser 
obrigatória ou não. Desta forma, os únicos constituintes obrigatórios são a raiz e os 
sufixos flexionais. Os prefixos flexionais indicadores de posse são obrigatórios em 
nomes inalienáveis; podem ocorrer ou não em nomes alienáveis e nunca se afixam 
em nomes “não possuíveis”, ainda conforme Borella (2000).  

A categoria dos nomes alienáveis “compreende conceitos de cultura material 
Sararé, como:  arco, hu-ki-su;  cesta – hati-en-su;  animais domesticáveis ou de esti-
mação, como quati – kai-su. Também são compreendidos nesta categoria itens loca-
tivos ou espaços habitáveis pelos Sararé, como casa, sih-su” (BORELLA, 2000, p.22). 
Os nomes inalienáveis, por sua vez, indicam uma “posse permanente”, como partes 
do corpo e relações de parentesco, como confirmam os exemplos:

(a) -hi-ki-su (olho)    
(b) --- (pai)
(c) a--su (rabo)   
(d) a-ki-su (semente)

Ainda no que concerne aos sufixos flexionais, estes são sempre obrigatórios 
no nome em Sararé e se subdividem em: sufixos referenciais –sa e –su e sufixo que 
denota especificidade –a. Por se tratar de uma análise introdutória e de revisão 
bibliográfica, o os casos com a sufixação -a não serão abordados, cabendo apenas 
uma exemplificação: 

(a) iti-su (homem)
(b) iti-sa      (homem)
(c) iti-a        (o homem passeou)
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Partindo dos exemplos logo acima, pode-se concluir, simplificadamente, que 
a constituição dos nomes em -su, -sa e -a, em Sararé, ocorre da seguinte maneira: 
quando os nomes são mencionados sem um contexto de fala, isto é, isoladamente, 
as raízes nominais compõem-se do sufixo flexional -su. Dentro de um contexto de 
fala, por sua vez, as raízes passam a ser afixadas pelo -sa (morfema referencial), e 
quando precisam ser especificadas, são flexionadas pelo sufixo –a, como pontua 
Borella (2000). E assim, concluindo a formação da classe nominal em Sararé, apre-
senta a tabela abaixo, mostrando que os nomes podem-se constituir desde raiz + 
sufixo flexional até uma raiz onde todos os afixos podem ocorrer simultaneamente: 

NOME

PREFIXOS RAIZ SUFIXOS

+  PREFIXOS
FLEXIONAIS + RAIZ +  SUFIXOS

DERIvACIONAIS
+ SUFIXOS

FORMATIVOS
+  SUFIXOS

FLEXIONAIS TRADUÇÃO

tuh -su/ -sa/-a mulher

iti -
grupo de 
homens

a- ia -su/ -sa/-a ‘boca’

a- ne -ki -su/-sa/ -a ‘cabeça’

ta- hati -en - -su/ sa/-a minhas cestas
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Possessivos

Em ambos os níveis morfológico e sintático, os nomes em Sararé se dividem 
em duas classes: os nomes possuídos e os não possuídos. De acordo com Borella 
(2000) “Os nomes não possuídos referem-se, semanticamente, a animais não do-
mesticáveis para a cultura Sararé [...] e a elementos da natureza [...]. Morfologica-
mente, estes nomes nunca recebem os prefixos de posse, sintaticamente, não ocor-
rem como núcleos de sintagmas nominais possessivos:” (p.15) 

(a) -  (tatu)  
(b) -su  (urubu)                 
 
(c) malu-ki-su  (mamão)     
(d) kaja-su                (milho)
 
(e) malaka-su  (serra)  
(f) -    (nuvem) 

Os nomes possuídos podem ou não ser referidos com um possuidor. Como já 
mencionado anteriormente, os nomes possuídos em Sararé podem ser alienáveis 
(que se referem aos conceitos relacionados à cultura material do povo Sararé, ani-
mais domesticáveis e de estimação e localidades) e inalienáveis (os quais denotam 
o status de posse permanente). Os seguintes vocábulos, referidos por Borella (2000, 
p.2) representam os nomes alienáveis.

1) cultura material

(a) huki-  (arco) 
(b) walut-en-su  (cabaça)  
(c) ijuli-su               (faca)
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2) animais domesticáveis ou de estimação

(a) -su  (quati) 
(b) kai-su                (cachorro)
(c) ala-su                (arara)

3) espaços habitáveis

(a) sih-su  (casa)  
(b) halow-su            (aldeia/campo)
 
No que diz respeito aos nomes inalienáveis, além de denotarem um status de 

posse permanente, também podem estar relacionados a um possuidor necessário, 
isto é, sem o qual não poderiam existir (como ovo => animal ovíparo; folha => ár-
vore; semente => fruto; flor => planta). No nível morfológico, os nomes inalienáveis 
apresentam o prefixo possessivo a-, que representa a inalienabilidade. A ocorrência 
deste prefixo em nomes alienáveis, portanto, é agramatical. 

(a) -hi-ki-su  (olho)    
(b) ---  (pai)
(c) a--su  (rabo)    
(d) a-ki-su               (semente)

De acordo com Borella (2000), o prefixo de indicador de posse inalienável é 
sempre obrigatório, mesmo quando existe a ocorrência de outros prefixos posses-
sivos (como em 1);  em composição nominal (como em 2) ou em locução nominal 
(como em 3)

(1) 
a-ia-su               (boca) 
-a-ia-su          (minha boca)
-a--su     (boca dele) 
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(2)      
janali-a-ia-su   (boca da onça) 

(3)
Clarice Rodrigo a-hajka--su    (Clarice é mãe de Rodrigo)
   
Como mencionado anteriormente, alguns nomes inalienáveis são ligados, se-

manticamente, a um possuidor necessário, sem o qual não poderiam existir. E no 
que tange à morfologia, tais nomes não podem ser referenciados por outro pos-
suidor e também não recebem outros prefixos possessivos. De acordo com Borella 
(2000), a maior parte deles pode ocorrer como item isolado, sem estar em processo 
de composição, quando prefixados pela marca de inalienabilidade, a-. Por sua vez, 
os nominais, ovo e folha só podem ocorrer em processo de composição, conforme 
exemplos em 34 e 35. 

(1)
(b)         a-jam-su  (flor)
(a) hi-kat-a-jam-su      (“flor da árvore”/flor)       
(c) *-a-jam-su (minha flor) 
(d) *jam-su  (flor)

(2)
(a) hi-kat-a-ki-su         (semente da árvore)
(b) a-ki-su  (semente) 
(c) *t--a-ki-su  (minha semente) 
(e) *ki-su   (semente)

Borella (2000) ainda ressalta que a subclasse dos nomes inalienáveis é bastan-
te restrita. Tal fato, conforme a autora, ocorre comumente em línguas que fazem 
distinção entre nomes alienáveis e inalienáveis. Salienta, ainda, que um dos traços 
mais significantes dos nomes inalienáveis, segundo Nichols, apud Heine (1997), é o 
fato de ser uma classe [+ finita], ao passo que, os alienáveis trazem o traço de [-fini-
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to]. Os novos nomes que venham a fazer parte da língua serão sempre alienáveis. 
Curiosamente, ainda coforme apontamentos de Borella (2000) “ocorre muitas vezes 
de os nomes inalienáveis serem recategorizados como alienáveis para abranger se-
manticamente elementos recentemente incorporados à cultura Sararé” (p.?) 

(a) a-mali-su  (pele)    
(b) mali-su             (roupa/pano)
(a) a-ne-ki-su         (cabeça)
(b) ne-kalo-su        (boné, chapéu)

Considerações finais

Na língua Sararé, a classe de palavras ‘nome’ apresenta uma ampla morfolo-
gica sufixal, havendo prefixação nos casos de posse. Ao contrário de outras línguas 
da família Nambikwara, o Sararé apresenta marcação, quando se trata de posse, 
com o prefixo a-, tendo como exceção a composição parentesco + raiz nominal. 
Em termos gerais, pode-se classificar a composição do Sararé, conforme Borella 
(2000) da seguinte forma: nome + nome inalienável e nome + verbo estativo (p.?). 
O processo de derivação ocorre através da sufixação de morfemas classificadores 
e a flexão, por sua vez, se dá por meio da afixação dos morfemas -sa e -su e do 
morfema que denota especificidade a-.  Salientamos que, além de se tratar de 
uma pesquisa em fase inicial (e que tomou por base o trabalho da pesquisadora  
supracitada), não nos ativemos nas minúcias e especificidades da língua Sararé. 
Ao final da pesquisa, esperamos contribuir um pouco com análises fonológicas da 
língua em questão.  
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simPósio temátiCo

hISTóRIAS DE CONFLITO E DE AMOR EM PARAÍBA: 
UMA ANÁLISE SEMIóTICA

LúCIA MARIA FIRMO  (UPE)

Introdução

A Semiótica transpõe os limites do ambiente acadêmico, pois abrange diferen-
tes áreas do conhecimento humano, por se tratar de uma ciência que induz à refle-
xão, tendo uma função pragmática que proporciona ao indivíduo condições para a 
aplicação dos conhecimentos adquiridos, nas experiências do cotidiano, uma vez 
que os signos estão em toda parte, pois o mundo é plenamente semiotizável. A esse 
respeito, Tatit (2001, p.14) afirma o seguinte: 

O olhar semiótico é aquele que detecta, detrás das grandezas expres-
sas no texto, valores de ordem actancial, modal, aspectual, espacial, 
temporal, numa palavra, valores de ordem tensiva, mantendo – ou es-
boçando – entre si interações sintáxicas. 

Entenda-se por texto tudo o que, de forma verbal ou não-verbal, contenha sig-
nificação. Ainda, esse autor (2001, p. 11) comenta que 

apesar de toda a pujança, no terreno científico e epistemológico, a se-
miótica continua distante da prática descritiva dos estudantes interes-
sados em análise dos textos, sejam estes verbais ou não-verbais. Justa-
mente em razão de sua complexidade teórica, os recursos aplicativos da 
disciplina são, em geral, substituídos por métodos menos rigorosos que 
atingem resultados imediatos, de cunho interpretativo ou parafrástico, 
descuidando-se totalmente da construção global de um modelo que 
subsista à descrição particular de cada texto.
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Refletindo sobre o que diz o teórico, infere-se que levar um tipo de texto mais 
perto do universo do aluno como, por exemplo, as letras de canções, a aprendiza-
gem da análise e produção, através do percurso gerativo da significação, torna-se 
mais interessante, visto que esses textos estão presentes no cotidiano do estudan-
te, acrescentando-se o fato de que são tão ricos em conteúdo quanto os previstos 
nas grades curriculares, considerados como de ‘melhor qualidade’. 

semiótica: ciência da significação

Definida como ciência da significação, a semiótica teve seus limites estabeleci-
dos pela escola francesa, a partir de Greimas, Courtés, Pottier, entre outros.

Greimas considerou a significação como um percurso (o percurso gerativo), 
constituído de duas estruturas: as sêmio-narrativas e as discursivas. Os autores 
mais atuais subdividiram as estruturas sêmio-narrativas em dois níveis distintos, o 
fundamental e o narrativo, além de considerarem o nível discursivo. Cada um des-
ses níveis é composto de uma sintaxe e uma semântica.

Na semântica do nível fundamental inserem-se as categorias que estão na 
base da construção do texto, apoiadas numa oposição entre dois termos que têm 
um traço comum, por exemplo: beleza guarda um traço comum entre bonito e feio. 
Bonito pressupõe com beleza e feio, sem dinheiro; donde bonito implica não–feio e 
feio implica não–bonito. Ainda, esses elementos são avaliados, considerando-se a 
classificação euforia (valor positivo) e disforia (valor negativo). A relação entre a ne-
gação e a asserção constitui a sintaxe do nível fundamental. 

A sintaxe narrativa simula o fazer do sujeito, conforme sua visão de mundo, 
em busca do seu Objeto de Valor (OV), descrevendo-se os elementos que partici-
pam do processo narrativo, a saber: o destinatário (recebe a ação do destinador), 
o destinador (idealiza a narrativa, é o motivador do sujeito), o adjuvante (apóia o 
sujeito) e o oponente (prejudica o sujeito). Também se encontram os enunciados de 
estado, que expressam uma relação de junção do sujeito com o seu objeto de va-
lor (conjunção (∩) e disjunção (U)) e os enunciados de fazer, que implicam as ações 
realizadas pelo sujeito em busca desse Objeto (OV). Tais enunciados organizam-se 
em quatro estágios: a manipulação (tentação, intimidação, sedução e provocação), 
a competência (o sujeito, dotado de um saber e/ou poder-fazer, modifica o eixo da 
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narrativa), o desempenho (mudança da narrativa de um estado a outro) e a sanção 
(o desfecho da narrativa).

A semântica narrativa trabalha o procedimento de instauração do sujeito semi-
ótico. Aqui, encontram-se os objetos modais e os objetos de valor. Os objetos mo-
dais são elementos que concorrem para a instauração do sujeito: o dever, o poder, o 
querer e o saber fazer. Os objetos de valor são aqueles com que o sujeito entra em 
conjunção ou disjunção, no desempenho.

O nível discursivo é o estágio mais aproximado da manifestação textual. É 
quando se integram o plano de conteúdo e o plano de expressão, ocorrendo a pro-
dução do texto.

A sintaxe discursiva trata das relações entre o enunciador e o enunciatário, 
do fazer persuasivo do enunciador. A enunciação consiste no ato da produção do 
discurso. São analisados os processos da discursivização que compreendem a acto-
rialização (pessoas), a espacialização (espaço) e a temporalização (tempo). Tais cons-
tituições são definidas a partir de categorias indicadoras de aproximação (embrea-
gem) e distanciamento (debreagem), em relação aos sujeitos discursivos. 

A semântica discursiva abrange os níveis de tematização e de figurativização, 
os quais se referem à dualidade tema/figura, que correspondem, numa sequên-
cia gradativa, à dualidade abstrato/concreto. O tema é de natureza conceptual, faz 
parte das abstrações que são qualidades ou defeitos atribuídos a alguém, ou ações 
abstratas, como refletir, tramar etc. A figura refere-se ao mundo natural construí-
do e não apenas ao mundo real existente. A caracterização dos extraterrestres é 
um exemplo de mundo natural construído. Nesse âmbito, encontram-se os textos 
figurativos e os temáticos. Os figurativos representam a realidade, transformando 
figuras do plano de conteúdo em figuras de superfície e os temáticos classificam e 
ordenam a realidade, tendo por funções a interpretação e a predicação. Os níveis 
do percurso gerativo da significação formam um todo encadeamento de funções 
e representações, estabelecendo uma relação de interdependência, só havendo a 
possibilidade de dissociá-los no momento de uma análise.
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Análise do texto paraíba

Paraíba – (1952)
Compositores: Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira
Cantor: Luiz Gonzaga

Quando a lama virou pedra,
E o mandacaru secou,
Quando ribaçã, de sede,
Bateu asa e voou,
Foi aí que eu vim-me embora,
Carregando a minha dor,
Hoje eu mando um abraço
Pra ti, pequenina
Paraíba masculina,
Muié macho, sim, sinhô.
Paraíba masculina,
Muié macho, 
Sim, sinhô.

Eita, pau pereira!
Que em Princesa já roncou!
Eita, Paraíba!

Muié macho, sim sinhô!
Eita, pau pereira!
Meu bodoque não quebrou.
Hoje eu mando um abraço
Pra ti, pequenina
Paraíba masculina, muié macho,
Sim, sinhô.

Eita, eita!
Muié macho, sim, sinhô!
Eita, eita!
Muié macho, sim, sinhô!
Muié macho, sim, sinhô!
Muié macho...
Sai pra lá, peste!...
Sim, sinhô!

No nível narrativo, o texto mostra que o Sujeito Semiótico 1 (S1) é representa-
do pelo eu-enunciador. O seu programa narrativo diz que, impulsionado pelo Desti-
nador (Dor) saudade, o S1 tem como Objeto de Valor (OV1) voltar à Paraíba, de onde 
ele foi embora porque a seca, que é o Oponente, o impediu de ficar. Ele tem como 
Adjuvante a dor (sofrimento) que o torna forte e esperançoso por dias melhores. 

Como a seca o impede de voltar à Paraíba, o S1 quer prestar uma homenagem 
à terra natal (OV2), enviando um abraço ao estado nordestino, mas, para isso, é pre-
ciso que ele componha uma canção (OV3). 

O S1 é sujeito de um querer-fazer, ou seja, querer voltar à terra natal, o que o 
instaura como sujeito semiótico, mas como a seca o impede de voltar, ele apenas 
envia um abraço a sua terra, através da música. Dessa forma, o estado inicial de 
disjunção do S1 com o seu Objeto de Valor (OV1) permanece até o fim da narrativa, 
ou seja, não ocorre alteração no fazer transformador (Ft), como se pode ver neste 
esquema: Ft →  S1  U  OV1 →  S1 U OV1.
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A ribaçã é o Sujeito Semiótico 2 (S2). O seu programa narrativo mostra que, 
motivado pelo Destinador (Dor) sede, o S2 tem como Objeto de Valor (OV1) saciar 
a sede e como Adjuvante, as asas. A fim de saciar a sede (OV1), o Sujeito Semiótico 
2 (S2) precisa beber água (OV2) e, para isso, é necessário que ele voe (OV3) a fim de 
encontrar um lugar onde tenha água (OV4). 

O S2 (ribaçã) é sujeito de um querer-fazer, ou seja, de um querer beber água, 
que o instaura como sujeito semiótico, tornando-se sujeito de um poder-fazer, isto, 
é, poder ir à busca de água porque ele pode voar para qualquer lugar. Assim sendo, 
o S2 passa do seu estado inicial de disjunção com o Objeto de Valor (OV1) para o es-
tado de conjunção com esse objeto, alterando o seu fazer transformador (Ft), o que 
se demonstra neste esquema: Ft →  S2  U  OV1 →  S2  ∩  OV1.

No nível discursivo, a narrativa do texto Paraíba (Luiz Gonzaga) é, em sua 
maior parte, estruturada em 3ª pessoa (virou, secou, voou, roncou, quebrou). Obser-
va-se, também, a dêixis enunciador como ator presente no texto, marcada pelos 
pronomes eu, meu e minha, e pelas formas verbais vim e mando, caracterizando, res-
pectivamente, uma debreagem espácio-temporal (eu-então-lá), e uma embreagem 
temporal em relação ao momento da enunciação. Em Hoje eu mando um abraço pra 
ti há uma debreagem espacial, denotando a distância entre o espaço do enunciador 
(aqui) e do enunciatário (lá), que é o estado nordestino – pequenina Paraíba. Verifi-
ca-se, então, que os atores se distribuem nas três zonas antrópicas: a identitária, 
representada pelo enunciador (eu, meu e minha), a proximal, representada por ti e 
pequenina Paraíba, e a distal, representada por lama, pedra, mandacaru e ribaçã.

O tempo se alterna entre passado e presente, marcado nas formas verbais do 
pretérito perfeito – virou, secou, bateu, voou, vim, roncou e quebrou –, caracterizan-
do uma debreagem do enunciador quanto ao momento da enunciação. A forma 
verbal no presente do indicativo – mando –, como também, o advérbio hoje carac-
terizam uma embreagem do enunciador com o momento da enunciação. Como o 
enunciador participa da narrativa, ocorre uma embreagem, porém, quando ele diz 
virou, secou, voou e vim, há uma debreagem com relação ao momento da enunciação 
(eu-então-lá). Entretanto, há uma embreagem quanto ao momento da enunciação, 
contida no verso Hoje eu mando um abraço pra ti, ou seja, no presente, ele está man-
dando um abraço. 
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O espaço define-se em Paraíba e Princesa, mas é indefinido quanto ao eu-enun-
ciador, inferindo-se que se trata de algum lugar distante do estado da Paraíba, dis-
cursivizado no verso Foi aí que eu vim-me embora. Paraíba constitui um espaço eufó-
rico porque representa a terra natal do enunciador, o lugar que ele ama, para onde 
gostaria de voltar e rever os conterrâneos que são uma gente forte, brilhante e sabe 
lutar pelos seus objetivos. Princesa é um espaço onde se briga, portanto, o espaço é 
disfórico. Ao mesmo tempo, é um espaço eufórico porque é um lugar de homens lu-
tadores que defendem a sua terra e a sua gente, a exemplo do Coronel José Pereira.

Sabe-se que a seca é um fenômeno natural que atinge periodicamente as zo-
nas rurais de estados do Nordeste brasileiro, mas que também pode ocorrer em 
outros estados, e, ainda, em outros países. É causada por vários fatores, dentre os 
quais a irregularidade na distribuição e na quantidade das chuvas, a temperatura da 
região e a interferência do homem na natureza, como o desflorestamento. A seca 
prejudica a lavoura e a pecuária e, evidentemente, afeta o cotidiano dos pequenos 
agricultores e/ou criadores, tornando-lhes as condições de sobrevivência inviáveis e 
obrigando-os a deixar as suas terras de origem em busca de uma vida melhor nos 
centros urbanos. É o conhecido êxodo rural.

O eu-enunciador diz que foi forçado a sair da Paraíba, por causa da seca, moti-
vo figurativizado nos versos Quando a lama virou pedra/e o mandacaru secou/quando 
ribaçã, de sede,/bateu asa e voou, significando que a seca fora implacável, transfor-
mando a água do açude, ou do rio, em lama que se tornou pedra, causando, tam-
bém, a migração das aves em busca de água para saciar a sede. O verso Carregando 
a minha dor figurativiza a tristeza decorrente da saudade profunda que ele sente, 
por ter sido obrigado a se afastar de sua gente e da sua terra de onde ele não gos-
taria de ter saído. Ao mesmo tempo, paradoxalmente, a dor da saudade lhe serve 
de consolo, pois é uma forma de guardar as boas lembranças do lugar que ele ama. 

Diferentemente da ribaçã, que voa para onde quiser e da mesma forma pode 
voltar, é impossível para o ser humano ter essa mobilidade que, ao mesmo tempo, 
significa liberdade. Para o homem, é necessário que suas condições financeiras lhe 
permitam, periodicamente, ir para bem longe e voltar para onde quiser porque ele 
depende de um meio de transporte. Hoje eu mando um abraço pra ti, pequenina dis-
cursiviza o amor do eu-enunciador pelo Estado Nordestino, o que, provavelmente, 
ameniza a saudade. Uma vez que está distante, manda um abraço para os que lhe 
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são caros, ou mesmo para o próprio estado, provavelmente por lugares que têm 
um significado especial, pela beleza ou por alguma experiência agradável vivencia-
da por ele. De qualquer forma, o amor pela terra natal é incontestável.

No verso Eita pau pereira, que em Princesa já roncou, o eu-enunciador faz um 
jogo de palavras, figurativizando a atuação do coronel José Pereira que encabeçou 
a Revolta de Princesa1, movimento que teve como precedentes questões políticas 
que desencadearam uma luta armada contra o governo de João Pessoa, no período 
compreendido entre os meses de fevereiro e julho de 1930, no município de Prin-
cesa Isabel, Sertão da Paraíba. Roncou figurativiza a utilização de armas fabricadas 
artesanalmente com a madeira extraída do pau pereira, recurso empregado pelos 
homens comandados pelo chefe político de Princesa.

Inês Rodrigues (1978, p. 37) narra que, em sua administração, João Pessoa, vi-
sando “combater o mandonismo e a corrupção’’ no Estado, adotou severas medidas 
socioeconômicas e políticas, atingindo sensivelmente “chefes locais e municipais” 
(Id. 1978, p. 63). A postura radical do governante, principalmente no setor econômi-
co, provocou animosidades entre famílias e abalou o prestígio dos coronéis.

A mesma autora (1978, pp. 92-93) informa que Francisco Pessoa de Queiroz e 
João Pessoa de Queiroz, primos de João Pessoa, instigaram José Pereira a se rebelar 
contra esse último porque os primos também estavam inconformados principal-
mente com a reforma tributária, pois tal medida atingia interesses deles. Enfim, a 
Revolta de Princesa teve início com a invasão do município de Teixeira (reduto da 
família Dantas) pelas tropas da polícia paraibana, a fim de alcançar Princesa. 

O conflito terminou com o assassinato de João Pessoa. A mando deste, que 
também queria atingir a família Dantas, a polícia invadiu o apartamento do João 
Dantas – adversário político de Pessoa e aliado de José Pereira –, e apreendeu do-
cumentos, entre os quais cartas íntimas, que foram divulgados pelo jornal A União. 
(Rodrigues 1978, p. 161) Sentindo-se profundamente atingido em sua honra, Dantas 
localizou João Pessoa em Recife, na Confeitaria Glória, para onde se dirigiu e, den-

1. Conforme Rodrigues (1978, p. 15), “a “revolta de Princesa” foi um movimento sedicioso que, inician-
do-se em fevereiro de 1930 com o rompimento político-partidário entre o “coronel” José Pereira e o 
presidente da Paraíba, João Pessoa, terminou por se constituir em confronto armado envolvendo de 
um lado os comandados do coronel e do outro as forças da polícia militar paraibana, prolongando-se 
até 26 de julho do mesmo ano.”
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tro daquele estabelecimento, desferiu tiros contra o adversário. Embora inimigo de 
João Pessoa, José Pereira desaprovou a atitude de João Dantas. 

O refrão Paraíba masculina, mulher macho sim, sinhô figurativiza uma homena-
gem aos paraibanos em geral, em especial à mulher paraibana, pela sua tenacidade 
e pela capacidade de lutar a fim de cumprir as suas metas, em quaisquer setores 
da vida como também, aos filhos ilustres como, Augusto dos Anjos, Epitácio Pessoa, 
João Pessoa, José Pereira, José Lins do Rego, José Américo de Almeida, entre outros. 

A mulher forte, lutadora tem como referência as mulheres que reagiram, a 
bala, à invasão de Patos de Irerê pelas tropas que estavam sob o comando do te-
nente Raimundo Nonato e do Sargento Clementino Quelé e se dirigiram ao casarão 
de Marcolino Diniz. Araújo (2010, p. 177) diz que, sendo rendidas por Quelé, essas 
mulheres resistiram ao confinamento a que foram submetidas no casarão dos Pa-
tos, onde quase foram mortas por uma bomba que teria explodido, não fosse a 
intervenção de um soldado amigo. Entre essas mulheres, estava Dona Alexandrina 
Diniz, conhecida como Dona Xandu, ou Xanduzinha que, antes da rendição, desa-
fiou o sargento, dizendo-lhe que ele mandava no quartel e não, na casa dela. Ela 
era esposa de Marcolino Diniz, cujo amor que os unia foi eternizado em Xanduzinha, 
outra canção dos parceiros Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga.

A figurativização também se refere a Anayde Beiriz, filha de um tipógrafo do 
jornal A União, professora e poetisa, intelectual, romântica, jovial, ousada e talento-
sa, de temperamento moderado, mulher muito à frente do seu tempo, que lutava 
pela emancipação feminina e, em sua poesia, era influenciada pelas ideias do Movi-
mento Modernista de 1922. 

A sociedade paraibana da época, puritana e preconceituosa, nas palavras de 
Jofilly (1980), não via com bons olhos a conduta de Anayde que adotava um compor-
tamento fora dos padrões estabelecidos para as moças. Segundo Jofilly (1980, p. 24), 
as amigas comentavam que “ela não gostava de namorados, mas de admiradores”.

Anayde saía desacompanhada à noite, era fumante, usava rouge e batom ver-
melhos, suas saias eram mais curtas do que ditava o costume, assim como usava 
os cabelos à la garçonne (curtinhos), não condizentes com a moral das moças, e 
frequentava reuniões de caráter lítero-musical onde predominava a presença mas-
culina. Nessas reuniões, ela costumava declamar, tendo sido elogiada pelo literato 
Amarylio Albuquerque. 
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A Professora gozava da simpatia de jornalistas do Correio da Manhã, d’O Norte e 
do Diário da Paraíba. Em 1925, ganhou o 1º lugar em um concurso de beleza promo-
vido pelo Correio da Manhã e foi essa a única vez em que os paraibanos a olharam 
com certa simpatia (Jofilly, 1980, p. 27). 

Mesmo sendo uma rebelde, Anayde não participou de movimento revolucio-
nário algum, só se manifestando uma vez, contra um movimento surgido na Europa 
– volta da mulher ao lar –, expressando o seu apoio ao escritor francês, Marcel Pré-
vost, que liderou uma campanha contra o tal movimento, como também contestou 
Humberto de Campos que defendia o voto feminino, mas somente para as mulhe-
res que pagassem o imposto de renda (Jofilly, 1980, p. 43). Ela era a favor do voto 
feminino, evidentemente, sem vínculos.

A Poetisa era noiva do advogado João Dantas, dezessete anos mais velho do 
que ela, com quem fez um pacto de se manterem solteiros e cultivar o amor livre. O 
namoro era considerado indecoroso pela sociedade paraibana.

Quando ocorreu a prisão de Dantas, devido ao assassinato de João Pessoa, 
Beiriz viu-se obrigada a se refugiar em Recife, pois ela não suportaria as ofensas 
e prováveis agressões a que teria de se submeter, na Paraíba. Mesmo assim, na 
capital pernambucana, era “apontada como a prostituta do bandido que matou o 
Presidente” (Jofilly, 1980, p. 46).

Tanto João Dantas quanto Anayde suicidaram-se. Jofilly (1980, p. 53) afirma que 
bilhetes trocados ente os dois, enquanto Dantas estava na penitenciária, provam o 
duplo suicídio. Devido a questões políticas, ele matou-se usando, como instrumen-
to, um bisturi e foi encontrado morto, na cela da prisão, fato que causou polêmicas 
surgidas de pessoas ligadas ao partido político a que ele era filiado e, segundo Jofilly 
(1980, p. 53), levantou-se a suspeita de que Dantas teria sido assassinado. Sabendo 
que, dali por diante, não suportaria as discriminações que iria sofrer em decorrência 
da morte do noivo, Anayde suicidou-se, ingerindo uma dose excessiva de comprimi-
dos. Quando foi acolhida na Colônia Penal Feminina do Bom Pastor, em Recife, ela 
já estava com crises de vômito, vindo a falecer horas depois. 

Portanto, uma vez que o enunciador vincula o feminino do nome Paraíba com 
a tenacidade de suas mulheres e, ao mesmo tempo, homenageia os homens cora-
josos e ilustres, os sentidos contidos na expressão Paraíba masculina são represen-
tados da seguinte forma:
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                                                  PARAÍBA = substantivo feminino

            masculina                       mulher                       macho

            trecho de rio2                  terra natal                  homens corajosos

            Estado do                        mãe                              homens ilustres

            Nordeste                         mulher lutadora

O eu-enunciador compara o chefe político de Princesa, José Pereira, com a ár-
vore pau pereira, dado o fato de que o Coronel não se rendeu às forças da capital. 
Por isso, o verso Eita pau pereira, meu bodoque não quebrou figurativiza essa resis-
tência, devido às propriedades da árvore pau-pereira cuja madeira, por ser forte 
e resistente, é utilizada na construção civil, servindo também para a fabricação de 
cabos de ferramentas, entre outros empregos. 

No final da narrativa, o eu-enunciador repete o refrão, reafirmando o carinho, 
a saudade e a admiração que ele sente pela Paraíba.

É importante lembrar que, além da composição de Teixeira e Gonzaga, o Can-
cioneiro da Paraíba3 (1993, pp. 333-337) registra músicas que homenageiam o refe-
rido Estado e seus filhos ilustres e, por vezes, apresenta o mesmo tema do famoso 
baião. Vejam-se algumas das canções:

2. paraíba s.f. trecho de rio impróprio para navegação (...) Houaiss (2001, p. 2128)

3. Cancioneiro da Paraíba – “Resultado de uma pesquisa realizada pelos [então] alunos do Curso de Pós-
Graduação em Letras da Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação e coordenação da Profes-
sora Idelette Muzart Fonseca dos Santos, o trabalho revela um interesse especial pela cultura popular, 
que desejaríamos ver irradiar-se cada vez mais nas universidades brasileiras.” NASCIMENTO, Braulio 
do. Apresentação. In: SANTOS, Idelette Fonseca dos; BATISTA, Maria de Fátima Barbosa de Mesquita. 
Cancioneiro da Paraíba. Registros musicais de Maria Alix Nóbrega Ferreira de Melo; prefácio de Brau-
lio do Nascimento; comentário de Luiz de Oliveira Maia. João Pessoa: GRAFSET, 1993. p. 23.
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Eu Sou Filho do Brejo de Areia (245)4

1. Eu só quero que a sorte me proteja
Nem que seja uma vez na vida
Deixei pai, deixei mãe, deixei tudo
Dá-me um adeus minha noiva querida

2. Eu sou filho das margens do rio
São Francisco ele é meu padrinho
Eu sou filho das margens do rio
São Francisco ele é meu padrinho.

3. Eu sou filho do Brejo de Areia
Paraíba onde me criei
Eu sou filho do Brejo de Areia
Paraíba onde me criei.

Na seguinte canção, o enunciador exalta a pessoa do então Presidente do Esta-
do da Paraíba fala sobre suas realizações como gestor e faz uma síntese da história 
de vida do homenageado:

O Presidente João Pessoa (245)5

1. O presidente João Pessoa
Sua vida sacrificou
Por Paraíba seu lar querido
Foi um homem destemido
E assim provou

2. Não trabalhava só por sua terra
Queria ele salvar o país
Covardemente foi assassinado
Os seus planos invejados 
Por Washington Luís
(refrão)

Refrão:
Paraíba, Paraíba
Do Brasil és a coroa
Tens o nome imortal
De teu filho João Pessoa

3. O presidente Dr. João Pessoa
Está gravado em toda memória
É no Brasil, é no estrangeiro
E no mundo inteiro
Ficou na história
(refrão)

É oportuno observar a exatidão da estrutura dos versos, como também os dis-
cursos que emanam dos textos e a forma como esses discursos são condensados, 
verificando-se, ainda, a criatividade e o lirismo das composições.

4. Cantado por Manuel Inácio da Silva, 67 anos, Areia. Gravado em 11/05/84 por Anna Cecília Perazzo.

5. Cantado por Alaíde Cordeiro Barbosa, 66 anos, Cabaceiras. Gravado 16/06/84 por M. de Fátima Batista.
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Nas estruturas do nível fundamental, encontra-se a oposição semântica 
binária básica presença X ausência. O percurso que se estabelece entre os termos 
ocorre da seguinte forma:

              não-presença        não-ausência        presença
                (disforia)               (não-disforia)            (euforia)

A representação desse percurso é demonstrada da seguinte forma, no octógo-
no semiótico

Presença implica não-ausência e ausência implica não-presença. Presença e 
não-ausência apontam para o fato de, através de uma canção, o eu-enunciador po-
der mandar um abraço para a Paraíba e, nessa mesma canção, exaltar a sua terra e 
os seus conterrâneos. Presença é uma categoria semântica eufórica.

Ausência e não-presença significam a saudade que o eu-enunciador sente da 
Paraíba porque teve de fugir da seca e ir embora, à busca de uma vida melhor. A 
ausência é uma categoria semântica disfórica.
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Conclusão

Compreende-se, então, a necessidade de se ter uma gramática do discurso, 
que sirva como apoio para a análise e a produção de textos, além de se entender, 
também, que os referidos exercícios não se realizam calcados nas repetidas leituras 
de um texto, na “intuição”, em algum “dom” ou na esperteza do analista/produtor, 
mas, devem ter uma base concreta, que concorra para a consciência da construção 
dos sentidos do texto.
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193

simPósio temátiCo

NOMEAÇÃO LEXICAL NA LÍNGUA TUPARÍ

POLIANA MARIA ALvES (UNB)

Introdução

Este trabalho visa a descrever o processo de nomeação lexical na língua Tuparí, 
sobretudo os neologismos advindos dos conceitos da cultura não-índia que foram 
incorporados à cultura Tuparí. Para tanto, foram tecidas algumas considerações so-
bre a teoria do léxico e como a essa teoria se efetiva na língua Tuparí.

                                                                                                                                                                                                          
Informações sobre o povo e a língua Tuparí

De acordo com Aryon Dall’Igna Rodrigues (1986), a língua Tuparí é classificada 
como pertencente à família linguística Tuparí que, por sua vez, está inserida no tron-
co Tupí. Essa língua é falada no estado de brasileiro de Rondônia por cerca de 300 
indivíduos.

Os índios Tuparí vivem ao longo do rio Branco, o qual é afluente do rio Guaporé, 
que, por sua vez, é afluente do rio Mamoré, sendo que este último é afluente do rio 
Madeira, todos pertencentes à Bacia Amazônica. Os Tuparí se encontram numa área 
indígena, já demarcada pela FUNAI, chamada Área Indígena Rio Branco. A referida 
área indígena, localizada no município de Costa Marques, no estado de Rondônia, 
perfaz um total de 236.137,11 hectares de extensão. A sua demarcação data do dia 
22/03/84.

Considerações sobre o léxico das línguas naturais e o 
processo de nomeação da realidade

Com o intuito de classificar a realidade à sua volta, a fim de melhor compre-
endê-la, os diversos grupos sociais apreendem os conceitos e os interpretam de 
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acordo com as suas percepções. A capacidade do ser humano de discriminação dos 
traços distintivos entre os referentes percebidos por seu aparato cognitivo leva-o 
a categorizar o mundo. A nomeação é resultante desse processo de categorização. 
É dessa maneira particular que cada povo possui sobre a sua compreensão da re-
alidade que advêm os conceitos diversificados existentes nas línguas do mundo. É 
como se cada falante de uma determinada língua, por estar inserido em sua própria 
cultura, observasse o mundo através de um prisma diferente. E, para se referir a 
esses conceitos, o ser humano cria as palavras. Assim, para os diferentes conceitos 
existentes, que são essas maneiras de interpretações de mundo, surgem as pala-
vras para nomeá-los.

É por meio da categorização, processo em que se baseia a semântica de uma 
língua natural, que o ser humano desenvolveu a capacidade de associar palavras 
a conceitos. O léxico de uma língua natural é, portanto, uma forma de registrar o 
conhecimento do mundo. 

“Ao dar nomes às entidades perceptíveis e apreendidas no universo cog-
noscível, o homem as classifica simultaneamente. Assim, a nomeação 
da realidade pode ser considerada como a etapa primeira no percurso 
científico do espírito humano de conhecimento do universo. Ao iden-
tificar semelhanças e, inversamente, discriminar os traços distintivos 
que individualizam estes referentes em entidades distintas, o homem 
foi estruturando o conhecimento do mundo que o cerca, dando nomes 
(palavras e termos) a essas entidades discriminadas. É esse processo de 
nomeação que gerou e gera o léxico das línguas naturais” (Biderman, 
2006, p.35).

O universo cognoscível está se expandindo constantemente em virtude da am-
pliação ad infinitum desse universo, propiciada pelas mudanças contínuas advindas 
das ciências e das técnicas. Em razão dessas mudanças, o léxico das línguas das 
diversas civilizações se amplia com a inserção de novas palavras, os neologismos, 
designadoras de novos conceitos que vão se criando. O processo de criação lexical é 
constante, uma vez que há essa inovação incessante no mundo. Distinguem-se dois 
tipos de neologismos: o neologismo conceptual e o neologismo formal. O neologis-
mo conceptual diz respeito à nova acepção que se incorpora ao campo semasioló-
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gico de um significante qualquer. Neste caso, verifica-se ampliação de um campo 
semântico por meio de novas conotações que vão sendo dadas a um significante. 
No caso das comunidades indígenas, quando do contato com os não-índios, apare-
ceram com muita rapidez novos conceitos que foram incorporados às respectivas 
línguas. 

Nomeação lexical na língua Tuparí

Ocorrem na língua Tuparí exemplos de neologismos que ilustram a situação 
descrita na seção anterior, ou seja, de significantes existentes que passaram a de-
signar também novos significados. O significante ape )yra refere-se ao significado 
‘cocar’, próprio da cultura Tuparí. Quando os índios conheceram o chapéu e o boné, 
decidiram designá-los, por extensão, ape )yra, em vista de os novos conceitos com-
partilharem traços semânticos com ‘cocar’. Portanto, ao significante ape )yra foram 
acrescentadas novas conotações. Um exemplo representativo desta mesma situa-
ção é o verbo escrever cujo significante em Tuparí é nika. Os Tuparí já utilizavam 
esse significante para se referirem ao conceito ‘tecer’. Como os índios entenderam 
o ato de escrever como uma tecitura, passaram a usar o mesmo significante para os 
dois conceitos, tecer e escrever.

Abaixo encontram-se verbetes ilustrativos de neologismos conceptuais em que 
a primeira acepção é a que remete a um conceito da cultura Tuparí e a segunda é 
a que se refere ao neologismo, seguida da sigla (neo.). Os verbetes foram extraídos 
do trabalho “O léxico do Tuparí: proposta de um dicionário bilíngüe” de Alves, 2004.
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No primeiro exemplo, observa-se que o significante ameko já existia na língua 
para referir-se ao conceito ‘onça’. Quando os índios passaram a conhecer o conceito 
‘cachorro’, adotaram o mesmo significante de ‘onça’, uma vez que, para eles, ambos 
os animais guardam características em comum. No caso de amekohin, a explica-
ção para a adoção de nova conotação é mais simples: o significante amekohin pas-
sou a designar todas as espécies de gatos, tanto as selvagens, já conhecidas pelos 
Tuparí, como as introduzidas pelos não-índios. No terceiro exemplo, o significante 
jamkypsiro foi adotado também para o conceito ‘cadeira’, por partilhar traços se-
mânticos em comum com o conceito ao qual já se referia primeiramente, ‘banco 
que tem pernas’, objeto muito utilizado na cultura Tuparí na época do contato. Ao 
conceito ‘espinho’ foi acrescido o novo conceito ‘agulha’, ambos referidos por meio 
do significante pawap, pois possuem características físicas semelhantes. No quinto 
exemplo, observa-se que, para o novo conceito introduzido ‘comprar’, situação com-
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pletamente desconhecida pelos índios Tuparí, foi utilizado o mesmo significante que 
se refere ao conceito ‘pedir’. Com relação ao sexto exemplo, a gola de uma roupa foi 
interpretada pelos Tuparí como uma nadadeira de peixe, em razão da semelhança 
física existente entre as duas. Por isso, adotou-se o mesmo significante pepe para 
os dois conceitos: ‘nadadeira’ e ‘gola’.

O neologismo formal constitui uma palavra nova introduzida no idioma. Pode 
ser um termo vernáculo ou um empréstimo estrangeiro, isto é, o neologismo tanto 
pode ser formado por mecanismos oriundos da própria língua, que são os proces-
sos autóctones, como por itens lexicais advindos de outros sistemas linguísticos. 
Ocorre também o neologismo fonológico, em que o significante é totalmente inédi-
to, como nas onomatopéias.

Na língua Tuparí, foram detectados casos representativos das situações des-
critas anteriormente. Alguns neologismos advindos do Português constituem ao 
mesmo tempo neologismos formais e neologismos conceptuais, uma vez que o sig-
nificante tomado de empréstimo (neologismo formal) se refere a um conceito novo 
(neologismo conceptual) para a cultura Tuparí. O conceito ‘arroz’, cujo significante 
em Tuparí é arojt, é um exemplo de neologismo simultaneamente formal e con-
ceptual. Quando o arroz foi introduzido na cultura Tuparí, os falantes tomaram o 
significante arroz emprestado do Português e o adaptaram ao sistema fonológico 
da língua Tuparí. Outro exemplo que ilustra essa mesma situação é moto ‘motor’.

A criação onomatopaica está calcada em significantes inéditos, que tenham 
sido criados sem base em nenhuma palavra já existente. No entanto, sabe-se que a 
formação de palavras onomatopaicas não é totalmente arbitrária, pois ela se baseia 
numa relação, ainda que imprecisa, entre a unidade léxica criada e certos ruídos. No 
caso da língua Tuparí, para novos conceitos, como ‘galinha’ e ‘vaca, boi’, foram cria-
dos significantes relacionados com os ruídos feitos por esses animais, korakora e 
mojt, respectivamente.

Os neologismos formais da língua Tuparí podem ser subdivididos em duas ca-
tegorias: aqueles que indicam a função do novo conceito e se dão pelo acréscimo 
de sufixo de instrumento e aqueles que descrevem fisicamente o novo conceito ou 
que indiquem alguma característica dele. Exemplos do primeiro grupo podem ser 
observados no quadro a seguir.
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O sufixo -ap, que indica instrumento, é extremamente produtivo. Esse sufixo 
foi utilizado para a criação de novos significantes, como está apontado nos verbetes 
do quadro anterior. O primeiro exemplo, akirikap ‘tesoura’, tem por base o verbo 
akirika ‘pelar o cabelo’, já existente na língua. Os falantes acrescentaram ao verbo 
akirika o sufixo -ap para criar akirikap, o qual é o instrumento que serve para se pe-
lar cabelo. No segundo exemplo, foi criado um significante para ‘xampu’ com base 
em oa ‘limpar’ e apapa ‘cabeça’, o que resultou em apapaoap, que significa 
literalmente limpador de cabeça. Para o conceito ‘escova’, apresentado no terceiro 
exemplo, foi criado o significante kojtkojtkap, que significa literalmente esfregador, 
com base no verbo kojtkojtka ‘esfregar’. No quarto exemplo, ‘escova de dente’, ob-
serva-se que a criação desse significante fundamentou-se em oje ) ‘boca’, msi (alo-
morfe de si ‘interior’) e oa ‘limpar’; com o acréscimo do sufixo de instrumento -ap, o 
resultado foi oje )msioap, que literalmente significa limpador de interior de boca. 
Para a criação de tenkap ‘lanterna’, os falantes tomararam por base o significante 
ten, já existente na língua, que significa ‘foco’. Portanto, ‘lanterna’ é o instrumento 
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que dá foco. No último exemplo, para o conceito ‘espelho’ foi criado o significante 
toap, cuja base é o verbo toa ‘ver’. Os falantes, então, interpretaram ‘espelho’ como 
instrumento para se ver.

No quadro subsequente, estão elencados exemplos ilustrativos de neologis-
mos formais em que a criação se baseou em outros processos da língua, tais como 
a composição ou a derivação por meio de outros sufixos.

≈
)/)



 


 







Para o conceito ‘travesseiro’, como no primeiro exemplo, foi criado o significan-
te apapasiep de apapa ‘cabeça’ e siep ‘esteira’, que significa, portanto, esteira de 
cabeça. O significante para o conceito ‘dentista’, literalmente arrancador de dente, 
como se apresenta no segundo exemplo, é jãjhomkiat, proveniente de jãj ‘dente’ e 
homkiat ‘arrancador, tirador’. A palavra homkiat, por sua vez, veio do verbo homkia 
‘tirar do corpo’ acrescido do sufixo agentivo -at.  No terceiro exemplo, kiakopiri é 
o significante para ‘relógio’ e foi formado tendo por base o nome kiakop ‘sol’ com 
o acréscimo do sufixo indicador de diminutivo -iri, que literalmente significa solzi-
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nho, pois é através do relógio que se observa as horas tal qual os índios o faziam 
observando o sol, como um medidor de tempo. Com relação ao quarto exemplo, 
pode-se notar que kopkapatatok é o significante para ‘fósforo’. Essa palavra foi 
formada a partir das bases kopkap ‘fogo’ e atatok ‘pedaço de objeto que possui 
uma ponta’, o que literalmente significa ‘pedaço de objeto que possui uma ponta 
de fogo’. No quinto exemplo, para o conceito ‘avião’ há o significante kypekiatpat, 
oriundo de kype ‘canoa’ e kiat ‘cima’, essa última base acrescida dos sufixos -pe 
‘inessivo (indica o local em cujo interior se passa aquilo que é expresso pelo verbo)’ 
e -at ‘nominalizador de circunstância’. O significante tarypaha:p que se refere ao 
conceito ‘cidade’, no último exemplo, é proveniente das bases tarypa ‘não-índio’ e 
ha:p ‘moradia’. Conclui-se, desta feita, que ‘cidade’ é moradia de não-índio.

Mais exemplos de neologismos formais podem ser verificados no campo do 
vestuário, que apresenta uma grande produtividade. Esses neologismos foram for-
mados por composição, através de uma base indicativa de uma parte do corpo e 
também ora pela base pe ‘couro, pele’, ora pela base h-ek ćasa’. A base h-ek é for-
mada pelo prefixo relacional h- que indica a contiguidade do determinante e por ek 
que significa casa. No quadro seguinte estão apresentados exemplos de neologis-
mos formais relacionados a vestuário.
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Outros exemplos de neologismos formais são encontrados em abundância no 
campo das armas de fogo. Esses neologismos são formados por composição e uma 
de suas bases é ekyp ‘flecha’ ou pen ‘arco’, conforme se observa no quando que se 
segue.



/










O estudo da neologia lexical de uma língua permite a análise da evolução da 
sociedade que dela se utiliza, uma vez que as transformações sociais e culturais 
refletem-se nitidamente no acervo léxico dessa comunidade. Nas situações de co-
munidades indígenas, em razão do contato e, consequentemente, da introdução 
abrupta de novos conceitos, ocorreu uma conjuntura propícia para dar vazão à cria-
tividade léxica dessas comunidades. Em vista disso, este estudo da neologia lexi-
cal na língua Tuparí contribui para a análise dos processos de formações de novas 
palavras e da criatividade léxica do povo Tuparí. Foi mostrado, por meio de vários 
exemplos de neologismos da língua Tuparí, que o povo se mantém leal à sua língua, 
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visto que para os novos conceitos incorporados pela cultura não-índia são criadas 
palavras da própria língua Tuparí para designá-los.
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O ENSINO DA LITERATURA POPULAR: 
UMA PROPOSTA SEMIóTICA

MARIA JOSÉ LIMA DE CARvALhO (UFPB)

A linguagem humana na concepção de alguns teóricos

Na concepção de Saussure, a linguagem, em sentido amplo, caracteriza-se 
como “multiforme e heteróclita” (SAUSSURE, 1975, p. 17), recobre a abrangência de 
qualquer sistema de signos. Por outro lado, em sentido restrito, podemos pensar 
em linguagem apenas a partir da existência de determinada língua natural. Desta 
forma, a linguagem apresenta dois aspectos que lhe são constitutivos: um equiva-
lente ao lado social e outro equivalente ao lado individual. Partindo desta percep-
ção, Saussure concebe que as línguas possuem uma estrutura, uma organização co-
erente e coesa, cujos elementos são interdependentes e obedecem às leis internas, 
formando uma unidade. Além disso, acrescenta que elas possuem também uma 
parte individual, subordinada apenas à vontade expressiva do falante (MARTELOT-
TA, 2008).

A dimensão do Estruturalismo explora uma compreensão de língua baseada 
em princípios homogêneos e autônomos, língua como sinônimo de forma e não de 
substância. Assim sendo, pressupõe uma concepção de estudo segundo os pres-
supostos internos, sem as interferências extralinguísticas entre língua e sociedade, 
entre língua e cultura ou mesmo entre língua e história.  Nesta perspectiva, Saus-
sure (1975) propõe que os fenômenos linguísticos sejam investigados através do 
princípio da imanência.

Para o mestre genebrino, a língua é “um produto social da faculdade da lin-
guagem e um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social para 
permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos.” (SAUSSURE, 1975, p. 17). Nesses 
termos, conforme Mussalim e Bentes (2005), Saussure propõe que os fenômenos 
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linguísticos sejam abordados a partir da visão das dicotomias, sendo os conceitos 
de língua e fala os pontos fundamentais para esclarecer a organização e o funcio-
namento da linguagem. Para demonstrar esta perspectiva faz uso de analogias do 
cotidiano, a exemplo da ilustração do jogo de xadrez em que determinadas jogadas/
comunicação são previstas em detrimento de outras, acentuando ainda que cada 
elemento constituinte do sistema adquire valor pela relação de oposição em relação 
a outro signo linguístico. Portanto, comunicamo-nos tão somente, porque conhece-
mos as regras de funcionamento de determinado sistema.

Segundo Martellota (2008), Saussure pressupõe que a langue equivale à parte 
essencial da linguagem, porque possui uma caráter homogêneo e sistemático, en-
tidade que justifica seu objeto de estudo. Nesta acepção, a língua seria um tesouro 
virtual compartilhado socialmente por membros de uma comunidade cujo saber 
não poderia ser modificado pelos indivíduos. Em contraposição, o linguista pontua 
que a fala, por apresentar um caráter acidental, assistemático e heterogêneo, cor-
responde à parte individual do falante, sendo usada conforme sua vontade. Portan-
to, não seria válida ao projeto de estudos do Estruturalismo saussuriano.

Para Saussure, o signo linguístico apresenta uma realidade de dupla face: o 
significante, considerado como imagem acústica; e o significado, considerado como 
conceito. Estes, por sua vez, apresentam uma relação de dependência mútua na 
qual um pressupõe a existência do outro. O autor esclarecer que os conceitos de 
significante e significado devem ser descritos à luz da língua pela relação de oposi-
ção aos demais significantes e significados existentes e não pelas considerações dos 
fatores externos (MUSSALIM e BENTES, 2005).

Na concepção de Hejmeslev (2013), a linguagem é o meio que possibilita tanto 
modelar os sentimentos quanto capacitar o homem para as efetivas realizações, na 
inferência de que a relação entre homem e sociedade dá-se mais profundamente 
pela linguagem. Nesse âmbito, o signo linguístico passa a ser observado pela rela-
ção de solidariedade entre conteúdo e expressão:
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A função é, em si mesma, uma solidariedade: expressão e conteúdo são 
solidários e um pressupõe necessariamente o outro. Uma expressão 
só é expressão porque é expressão de um conteúdo e um conteúdo só 
é conteúdo porque é conteúdo de uma expressão. Do mesmo modo é 
impossível existir (a menos que sejam isolados artificialmente) um con-
teúdo sem expressão e uma expressão sem conteúdo. (HJELMESLEV, 
1913, p. 54).   

Hjelmeslev (1913) pressupõe a função semiótica do signo como uma espécie 
de relação simbiótica, não sendo possível conceber um sem o outro. A função se-
miótica vai além dos limites da compreensão do signo fechado em si mesmo, na 
percepção da função semiótica entrelaçada à significação, na percepção da língua 
como um sistema de figuras cujas combinações produzem sentidos. 

Assim sendo, a língua não poderia ser concebida como um sistema imutável, já 
que os fatos significativos advêm das circunstâncias enunciativas pelos valores das 
interações sociais. Na realidade, Saussure (1975) não nega os fatores de variação, 
mas elege como objeto de estudo o sistema e renega as variações decorrentes dos 
possíveis usos. Para dar sustentação a este projeto sistêmico lança mão da perspec-
tiva sincrônica e seleciona certa fase da língua para observar seu funcionamento, 
segundo uma concepção estática e a-histórica, em detrimento da concepção dia-
crônica que valoriza a dinâmica da linguagem, na manifestação de seus processos 
evolutivos. 

Além da possibilidade de observar a língua pelo ângulo da concepção diacrô-
nica e sincronia, Saussure admite uma terceira possibilidade de estudos: o olhar 
pancrônico para a linguagem. Entretanto é Marcellesi quem inaugura a visão do 
conceito de Pancronia nos estudos linguísticos, no Congresso Semiótico de Viena 
em 1979 (BATISTA, 2013). Posteriormente, a expansão deste conceito nos estudos 
linguísticos é atribuída à autoria de Pais.

Na percepção de Batista (2013), os estudos pancrônicos cumprem a função 
de dimensionar os estudos à realidade mutável da língua, porque o sistema muda 
a cada uso individual concreto e não se restringe apenas a feitos coletivos. Nesta 
perspectiva, a língua muda não apenas a longo prazo, mas também a curto prazo, 
pois, é no hoje da língua que se instaura a mudança:
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A noção de pancronia [...] neutraliza a oposição saussuriana Diacrônia e 
Sincronia. Firma-se no ato de que o sistema não é estático, nem mutável 
apenas a longo prazo, quando marca a passagem de uma língua para 
outra, conforme o estruturalismo rígido leva a compreender, mas se en-
contra em contínua mudança. É o hoje da língua que se faz a mudança. 
A língua funciona mudando e muda porque funciona é o princípio pan-
crônico básico. O sistema não é apenas coletivo, mas é, também, indivi-
dual e representa o conhecimento linguístico que o falante possui para 
expressar sua visão de mundo, transformando-se em uso cada enuncia-
ção. (BATISTA, 2013, p. 115).

A língua se realiza em discurso. O sistema linguístico representa o saber cole-
tivo que cada falante exibe da língua, mais especificamente, a cada ato enunciativo 
também se revela um conhecimento individual que o sujeito possui. Logo, as mu-
danças surgem para atender, obviamente, a novos propósitos de comunicação. A 
cada discurso, a língua enunciada não equivale à mesma língua de antes, porque, 
à medida que as interações acontecem, novas modificações se processam no siste-
ma. Conforme Pais (1995), o discurso manifesta produtividade porque produz tanto 
significação quanto informações novas, contextualizadas pelos referentes e pelas 
visões de mundo de uma cultura, portanto, cumpre funções semióticas e metasse-
mióticas. 

Portanto, as evoluções representam um contínuo natural na história da lingua-
gem. Além do mais, implica não apenas valorizar os atos enunciativos, mas também 
o agir sociocultural dos sujeitos concretos, que empreendem novas transformações 
a cada nova interação, explicitando, inclusive, o poder de autoridade e de argumen-
tação que a língua possui. 

O ato de comunicação não se limita ao momento de produção, visto que, pres-
supõe sempre a efetiva participação do interlocutor, mesmo que virtual. De modo 
que tal atividade se completa quando os sujeitos compartilham conhecimentos que 
lhes são comuns.
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A Literatura Popular enquanto saberes 

As produções literárias, no campo da literatura popular, constituem um aspec-
to da cultura popular. Trata-se de produções que nem sempre sua autoria é conhe-
cida. Além disso, são obras que podem remeter à tradição, a períodos antigos de 
nossa língua. Entretanto, classificar uma obra no vasto campo da Literatura Popular 
nem sempre é uma tarefa simples, pois, normalmente, este status dá-se apenas ao 
cordel e à cantoria. (BATISTA, 2009).

A Literatura Popular agrupa um leque de formas e gêneros distintos e funciona 
em um movimento recíproco, que emana do povo e para o povo, refletindo sua sa-
bedoria popular, seus valores e sua ideologia. Pode tanto se manifestar através de 
gêneros orais quanto escritos.

As bases da riqueza humana fundamenta-se na diversidade, quer cultural quer 
linguística, visto que representa valores de uma época, de uma história, de uma so-
ciedade. (PAIS, 2009). Representa a constituição de conhecimentos diversos que são 
armazenados na memória e repassados aos sujeitos de uma geração para outra por 
meio do código linguístico. 

 Nesses termos, a linguagem aponta para uma tradição, identificadora do indi-
víduo, na relação particularizada com sua terra e sua com gente. Apresenta aspec-
tos pessoais, mas também apresenta aspectos sociais e, na medida em que reve-
lam as raízes de um povo, são transportados para a posteridade. Segundo Amaral 
(1976), um belo discurso tem o poder momentâneo de causar comoção, porque são 
dados armazenados, que nos vêm à memória de vez em quando, seja uma história 
de criança remanescente, seja através de uma canção do povo. Enfim, através dos 
discursos que permanecem na lembrança e causam saudades. São produções que 
se distinguem porque possuem valores culturais.  Nas palavras do autor, 



208

XXVI Jornada do Gelne

Essas têm o poder excepcional – traço que nunca será demais pôr em 
relevo – de serem radicalmente, substancialmente identificadoras do in-
divíduo com a sua terra e a sua gente; as emoções e as evocações que 
as acompanharam, sendo as mais intimamente pessoais, são ao mesmo 
tempo profundamente sociais; dão-nos o sentimento agudo da nossa 
personalidade, no que ela tem de mais nosso e mais recôndito, e dão-
nos a percepção do irresistível enlaçamento que nos conjuga ao torrão 
nativo, independente de todo raciocínio, antes de qualquer reflexão, e 
mesmo contra nossa vontade. Nada, pois, pode ultrapassar o poder, di-
gamos nacionalizador, da tradição. (AMARAL, 1976, p. 31-32).

 
Abarca o ponto de vista do povo, através de suas crenças e suas experiências, 

manifestadas por meio de criações poéticas e narrativas que se propagam pela ora-
lidade. Seu valor é calculado inclusive por se tratar de um discurso produzido sob a 
influência dos fatores históricos, culturais e socais. Para Bakhtin (2010), os discursos 
tendem a refletir e refratar a realidade mais imediata ou mais abrangente e são ma-
terializados por meio de diferentes gêneros, sejam primários, sejam secundários. 

Uma das características dos gêneros que compõem o quadro da Literatura Po-
pular é figurar na composição de uma enunciação híbrida, que agrega outras lin-
guagens, a exemplo do canto, do gesto, da dança formando o espetáculo semiótico. 
(BATISTA, 2013).

Em se tratando de uma produção que é compartilhada de geração em geração, 
na língua falada pelo povo, muitas vezes a autoria desses textos é desconhecida. 
Sobretudo quando se refere a textos que se origina na oralidade, embora esta reali-
dade também possam ser observada na expressão de textos escritos. O caso é que 
há uma relação um tanto simbiótica entre oralidade e escrita, porque há textos que 
se originam da escrita, mas são atualizados em discursos orais, até na expressão 
de outros gêneros. Marcuschi (2010) chama a atenção para a percepção deste fenô-
meno, entendendo-o sob a perspectiva de um contínuo, na relação entre o oral e o 
escrito. Em virtude disso, pode haver o apagamento da autoria, das produções que 
remetem à literatura popular.

Conforme Batista (2013), quando não há escritura conhecida, os estudiosos 
costumam designá-lo como informante, por se reportar ao sujeito que conhece o gê-
nero tradicional e atua como o transmissor desse saber popular. Outros estudiosos 
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atribuem a essa condição de autoria o termo cantor. No entanto, é um termo que 
suscita ambiguidade, porque nem sempre se refere a textos que são cantados, mas 
a um conjunto de obras que podem ser inclusive recitadas.

Para a teoria semiótica, “o informante é um actante textualizado na narrativa, 
comparando-se a um destinador que, como sujeito de um conhecimento, é capaz 
de transferi-lo ao sujeito semiótico.” (Batista, 2013, p. 163). 

Ainda na percepção de Batista (2013), nos discursos etnoliterários o informante 
é concebido como actante da comunicação. Todavia, o actante está mais próximo 
do conceito de autor e o informante está mais próximo do conceito de ouvinte/
leitor. Os dois termos, por sua vez, distinguem-se do conceito de autoria. Enquanto 
autoria designa uma criação original; o informante limita-se a designar o ato de re-
petição e criação textual, principalmente quando se trata de narrativas orais.

Narrativas orais constituem um conhecimento compartilhado, assim como as 
cantigas. São gêneros que se abrem à possibilidade de permitir a recriação dos tex-
tos que surgem no domínio social. Traduz um conhecimento que se origina no seio 
da família, sendo repassando dos avós aos netos, no contato de uma cultura com 
outra, mesmo que modificado, transformado, atualizado à necessidade do indiví-
duo que a recria.

Por outro lado, tais atividades de recriação vão sendo condicionadas aos natu-
rais processos de variação linguística. Na concepção de Amaral (1976), com o passar 
do tempo, as produções antigas vão sendo esquecidas pelo povo, à medida que vão 
se transformando, sinalizam a um natural processo de diluição em termos de elabo-
ração coletiva. De modo que, no decorrer do tempo, o registro de tais textos ficam 
restritos aos limites de uma comunidade isolada.

Entretanto, pontua Cascudo, “A Literatura oral é mantida e movida pela tradi-
ção” (CASCUDO, 1978, p.168). Significa levar em consideração que uma comunidade 
não se fecha em seus limites territoriais, mas transitam, trocam conhecimentos na 
interação ativa com outras culturas, na representação de novos mundos.

Nesse caso, convém lembrar a participação das raças que formaram a cultura 
brasileira. A figura do indígena, dos africanos, além dos brancos representados pe-
los imigrantes de outros países, porque deixaram um legado impensável em termos 
de linguagem, através das histórias, dos contos, das lendas, dentre outras formas 
de manifestações literárias.
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O quadro de miscigenação remete a um registro de culturas distintas e singula-
res e refletem a constituição da identidade de cada povo, através de seus valores e 
de sua tradição histórica. Remete a repetição de textos que, em contato com outra 
cultura, agregam novos valores, porque a cada variação corresponde uma recria-
ção. Haja vista o informante ser autor, responsabilizado tanto pelos acréscimos ad-
vindos da força enunciativa quanto pelas subtrações.

É inegável o elo de ligação entre Literatura Popular e discursos etnoliterários. 
Além disso, a relação pertinente entre oralidade e escrita também contribui para a 
propagação de novos discursos, sob a estrutura de novos gêneros, como um conhe-
cimento popular que se fundamenta nas origens da especificidade de uma cultura e 
no referencial de uma época.

De maneira que, a dimensão da Semiótica das Culturas tem a preocupação de 
confrontar aquilo que é específico com o amplo terreno da diversidade, até porque 
são valores que sempre se estabelecem por uma tensão dialética, no particular de 
cada cultura.

As canções populares

As expressões populares da nossa Literatura Oral dimensionam-se para fins 
diversos, cujos objetivos alcançam um limite indescritível, que incluem desde os 
entretenimentos, as aprendizagens e os passatempos, até a inserção social e cul-
tural dos sujeitos, envolvidos nas ações linguísticas dessas atividades enquanto 
práticas sociais. Podemos registrar a presença de variadas expressões folclóricas 
que figuram na cultura brasileira, dentre as quais destacamos as parlendas, as adi-
vinhas, os jogos populares, as cantigas de roda e os acalantos.

Na perspectiva de Cascudo (1978), as parlendas também são conhecidas como 
lenga-lengas, e inserem-se ao grupo dos textos literários tradicionais, de forma 
tanto ritmada como toante, aspecto que favorece o processo de memorização das 
crianças. Para o autor, “São incontáveis e se prestam para os embalos, cadenciar 
movimentos do acalanto infantil no intuito de entreter e distrair a criança.” (CAS-
CUDO, 1978.p.58).
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Na ótica de Melo (1985), as parlendas, enquanto instrumentos pertencentes 
ao folclore infantil, particularizam-se em termos de características de tantas outras 
formas de manifestações artísticas. Podem ser classificadas em diferentes grupos: 
os brincos que são as mais simples, recitadas pelos adultos para distrair ou aquie-
tar as crianças; e as mais complexas, recitadas pelas próprias crianças, que são as 
Mnemonias (com objetivo de ensinar, inclusive nomes ou números) e as parlendas 
propriamente ditas (com finalidade especial para brincadeiras, por exemplo, as tra-
valínguas). Em suma, todas preservam rimas, ditos instrutivos ou satíricos, além de 
serem destituídas de músicas. Conforme Melo: 

Diferem, portanto, de acalantos (cantigas para adormecer meninos); jo-
gos (onde, para nós, o elemento característico é a disputa, ação; compe-
tição; rondas (canções de roda); adivinhas (perguntas enigmáticas); brin-
quedo, (objeto de brincar, a boneca, o cavalinho de barro, etc.); contos 
(estórias de trancoso); superstições, etc. (MELO, 1985, p. 37)

 
Na interpretação de Melo (1985), as parlendas cumprem a função específica 

de ensinar a criança através dos ditos. Apresentam rimas, sem aspecto musical, 
mas com tom poético e até literário. Também se propõe a fins de divertimento ou 
ainda expõe um tom satírico quando crítica outras crianças. Nesta singularidade 
que lhe é própria, o formato popular deste texto contribui para estimular a criati-
vidade e a imaginação infantil, uma vez que favorece a aquisição de novas apren-
dizagens pela criança.

Cascudo (1978) comenta que o texto verbal resulta de um conjunto de ima-
gens associadas, as quais possuem uma organização, sem necessariamente ser 
lógicas aos olhos do adulto, mas, por sua vez, são coerentes para as crianças.

Rastier (2009) defende que o texto é um signo. Enquanto tal, transforma-se 
em um produto de comunicação, pressupondo a existência de um enunciador em 
direção a um interlocutor, mesmo que seja virtual. Implica valorizar que a significa-
ção do texto é construída com base nos conhecimentos produzidos neste espaço 
de construção, levando em conta não somente os aspectos linguísticos, mas tam-
bém os conhecimentos que remetem ao contexto sociocultural.
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A criança desde cedo aprende que a linguagem produz sentidos e começa a 
exercitar a compreensão deste processo através da interação, principalmente de 
forma dinâmica na expressão do lúdico. As contribuições folclóricas são materiais 
riquíssimos para inserir a criança em seu universo cultural e social, contribuindo 
para seu desenvolvimento linguístico na apreensão daquilo que os signos repre-
sentam.  

Melo (1985) assegura que há uma gama de contribuições folclóricas destina-
das para a primeira infância, no período em que a criança é totalmente dependente 
dos pais, na fase que ainda não sabem andar nem falar. Segundo o autor, “Depois 
dos acalantos, cuja função é adormecer meninos, seguem-se os brincos, atividades 
através das quais elas já participam de um modo menos passivo, cabendo, todavia, 
aos pais a iniciativa de realizá-los.” (MELO, 1985, p. 39).

Se os sujeitos da interação social partilham conhecimentos, é natural que des-
de a primeira infância essas relações sejam construídas nas trocas linguísticas, em-
bora em níveis gradativos. A partir dos acalantos, nos primeiros dias, as crianças 
já participam, não passivamente, mas ativamente, pela postura dinâmica da mãe 
ou cuidador, que instiga a criança a adentrar no mundo do fantástico, ao enunciar 
as canções. O ato de embalar, provavelmente, provoca respostas, mesmo quando 
a criança apenas escuta a canção através da voz materna, na fase em que ainda 
não sabe esboçar uma reação mais substancial, como manifesta em outras fases, 
a exemplo do período em que participa e responde às brincadeiras do brinco. 

A atividade dinâmica dos interlocutores pode ser contempla em todas as for-
mas de composições populares. Inclusive nas manifestações culturais que instigam 
a ação do interlocutor, pela produção do fluxo cognitivo, quando o sujeito assume 
a condição de cooperar e expressar respostas. Na maioria das vezes, não se trata 
de uma aprendizagem consciente, mas de um processo natural que se adquire em 
contato com o social, com as pessoas mais experientes, sendo um conhecimento 
até universal, porque se faz presente em todas as culturas.

Melo (1985) destaca as adivinhas como sendo outro tipo de folclore infan-
til presente na cultura brasileira. Essas atividades instituem-se como passatempo, 
podendo ser consideradas como ações linguísticas presentes no dia a dia das famí-
lias, sendo conhecidas tanto pelas crianças quanto pelos adultos.
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Desde a Antiguidade, os enigmas já permeavam as atividades religiosas atra-
vés de proposições, cujas finalidades eram voltadas para mostrar níveis de inteli-
gência em competição, nos desafios de decifrar enigmas e apresentar respostas. A 
tendência dessa prática era revelar quem se sobrepunha a vencer pela sabedoria. 
Atualmente, transcendeu do caráter filosófico e evoluiu para o mundo da brinca-
deira infantil. 

Segundo Melo (1985), os estudiosos do folclore brasileiro e português valem-
se de diferentes termos para nomear as parlendas, por exemplo, ora emprega as 
expressões brincos ou lengas-lengas, ora de ditos ou rimas de crianças, entre ou-
tros termos. 

Outra forma bastante corriqueira de encantamento são as brincadeiras infan-
tis. Todas as crianças, em todas as culturas, gostam de brincar, de interagir com ou-
tras crianças. Elas apresentam uma real necessidade de compartilhar momentos de 
descontração, de construir conhecimentos novos, a partir das experiências sociali-
zadas, que tanto podem ser estabelecidas pela presença de outras crianças como 
dos adultos. Neste construto, a brincadeira pode funcionar como um componente 
para aquisição de respeito ao outro e favorecer a compreensão do funcionamento 
das leis do mundo pela criança. 

A tradição registra vários tipos de brincadeiras preferidas pelas crianças, sendo 
os jogos populares um dos tipos de brincadeira bem comum entre as crianças. É 
uma das atividades que prepara a criança para a competição de jogos e garantem 
momentos de recreação, tanto socializando quanto e corroborando para o desen-
volvimento cognitivo das crianças. Além disso, funciona como prática educativa. Se-
gundo Melo (1985), a criança, ao participar de jogos, torna-se mais preparada para 
cumprir as regras impostas pela sociedade. O autor divide os jogos folclóricos em 
cinco tipos: fórmulas de escolha ou de seleção; jogos gráficos; jogos de competição; 
jogos de sorte ou de salão; jogos com música (cantigas de roda). 

Piaget (1932), na obra O julgamento moral na criança, concebe os jogos como 
instituições sociais. Compreende o jogo de bolinhas como uma organização em có-
digo sob regras complexas. Em resumo, traz a descrição de que o componente da 
brincadeira com jogos favorece o desenvolvimento social, cognitivo e linguístico.
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Quanto às cantigas de roda, Melo (1985) classifica em cinco grupos, conforme a 
configuração de seu estado de espírito e de ânimo, assim sendo, aponta as amoro-
sas, as satíricas, as imitativas, as religiosas e as dramáticas. São cantigas que unem 
o potencial vocal à organização musical. Essa sintonia incita o desenvolvimento de 
uma performance dinâmica dos sujeitos pela representação de diferentes movi-
mentos, dentre os quais destacamos as danças e os contatos físicos, que contri-
buem tanto para a socialização quanto para o bem estar da criança.

Preito e Pucci (2008) comentam que não se conhecem as origens do canto. En-
tretanto, os estudos levantam várias hipóteses, dentre outras, supõem a provável 
relação entre a música e a linguagem falada. Para os autores, “O canto não é só um 
instrumento musical no sentido mais simples. Cantar é também comunicar-se com 
todos os cantos do mundo, falando o idioma mais antigo do mundo. (PREITO e PUC-
CI, 2008, p. 33). 

Alguns apostam no papel comunicativo do canto, na relação com a natureza, 
imitando os sons dos pássaros, incluindo os laços com os afazeres de trabalho coti-
diano e com a própria vida. Na voz dos autores: 

Ao ouvir a canção, observe que a melodia se repete e a letra é que vai 
mudando. Essa é uma característica da canção popular em vários países 
do mundo [...] Porque, repetindo a mesma linha melódica, se torna mais 
fácil guardar os versos! A melodia funciona como a “linha da memória” 
que nos faz reter, por muitos anos, as histórias que as canções contam, 
fazendo com que nos lembremos de momentos felizes entre familiares 
e amigos. (PREITO e PUCCI, 2008, p. 33)

A canção estabelece a encantadora relação com a vida, na medida em que dia-
loga com sentimentos, emoções, enfim com nossas histórias. Esse diálogo contribui 
para que as canções permaneçam por muito tempo vivas na memória e possam ser 
aprendidas com outras pessoas com quem convivemos, inclusive crianças. Assim, 
as canções mantêm-se como objetos de interação entre os povos. 

Com relação às canções de roda, também observamos a relevância destas en-
quanto instrumentos de brincadeira e de mediação de ensino. Na visão de Melo 
(1985), ao brincar de roda a criança exercita a memória, desenvolve o potencial fí-
sico quando dança, além de desenvolver o gosto pela música. Alguns textos têm 
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origem nas próprias brincadeiras de rodas, outros sinalizam a construção de outros 
gêneros, a exemplo de canções populares das mais diversas. 

As cantigas demarcam raízes lusitanas, africanas, indígenas, além de outras 
culturas estrangeiras. Configuram-se como produções que agregam diferentes va-
lores culturais. Por isso, muitas preservam os aspectos literários e poéticos, além 
da pureza e do lirismo tradicionais portugueses. Entretanto, tais influências não são 
fáceis de serem identificadas, uma vez se misturam com o tom local e acrescentam 
novos coloridos.

Mário de Andrade ao se referir à riqueza da cultura brasileira, faz esta ob-
servação: “o que mais incorporamos à nossa música popular foram os textos das 
canções, sejam acalantos, rodas, quadrinhas soltas e os já quase esquecidos “ro-
mances velhos”. (apud Melo,1985, p. 166). A constatação do autor mostra a força 
que os sujeitos empreendem através dos atos concretos de linguagem, nas mais 
diversas formas de interação do cotidiano, quando modificam os textos da tradi-
ção, quer acrescentando, quer retirando partes, além da possibilidade de criarem 
novos gêneros. 

Tal reflexão aponta para a compreensão da natureza e do funcionamento dos 
textos pertencentes à Literatura Popular Oral, que vêm de épocas desconhecidas, 
perpetuados na velocidade da interação. Textos repassados entre as famílias, na 
sucessão de pais para filhos, conteúdos que sintetizam as experiências individuais e 
coletivas dos sujeito, à medida que vão sendo adaptadas pelo processo natural de 
comunicação. Às vezes, os sujeitos omitem as partes que não lhe convêm, em ou-
tras situações introduzem novos aspectos para atentar as necessidades que dese-
jam, embora aja uma tendência de preservar o tom ritmado e poético. Assim, ocor-
rem os processoL de mudanças nos textos, nos discursos, até mesmo nos gêneros.
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Conclusão

Os Parâmetros Curriculares Nacionais concebem o ensino de língua e litera-
tura pela valorização dos diferentes textos orais e escritos que circulam na socie-
dade. Nesta direção, aponta para a inserção dos gêneros da Literatura Oral, refe-
rindo-se às canções e aos contos populares como instrumentos de construção de 
saberes pelos educandos.   

A expressão da Literatura Popular remete a saberes produzidos nas relações 
socioculturais e históricas. São discursos complexos e heterogêneos cujos conte-
údos pressupõem uma carga de valores ideológicos, repassados de geração em 
geração. Remete para uma tradição na medida em que sinaliza a épocas e tempos 
desconhecidos. Além do mais, significa compreender que o processo de produ-
ção, de circulação e de recepção dá-se por meio do povo, na representação de 
suas experiências e suas visões de mundo.

Dessa forma, a Literatura Popular, através de sua expressão híbrida, agrupa 
diferentes formas e gêneros. Pressupõe o uso de uma linguagem simples, mas di-
nâmica no cumprimento da função que se propõe. Conforme Cândido, a literatura 
tem um alto poder humanizado na conduta integradora do diálogo com a vida. 
Tanto cumpre papéis sociais quanto colabora para o crescimento individual do su-
jeito. Além do mais, corrobora para a aquisição de conhecimentos, viabiliza o en-
tendimento da complexidade em termos de como funciona o mundo e as pessoas.

Cumpre o círculo da comunicação na dimensão da interação, haja vista que 
parte de um enunciador para um enunciatário, sendo os sentidos construídos a 
partir desta relação contratual no ato da enunciação. Na perspectiva de Bakhtin,

A enunciação enquanto tal é um produto da interação social, quer se 
trate de um ato de fala determinado pela situação imediata ou pelo 
contexto mais amplo que constitui o conjunto das condições de vida de 
uma determinada comunidade.” (BAKHTIN, 2010, p. 126)
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Segundo Amaral (1976), a Literatura Oral elaborada pelo povo remete aos 
conhecimentos construídos neste espaço de produção. Comporta desde as poe-
sias, os contos, as cantigas populares até a manifestação de ditos ou provérbios. 
São textos que possuem características específicas, distintas da erudita, na reu-
nião de saberes sobre a língua e sobre os fatores extralinguísticos de identifica-
ção popular.
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simPósio temátiCo

O MESTRE, O DISCÍPULO E A POESIA: PROCEDIMENTOS 
DE DISCURSIvIZAÇÃO EM UMA CARTA DE PATATIvA DO 
ASSARÉ

ADRIANA NUvENS DE ALENCAR (UFPB)
MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DE MESQUITA BATISTA (UFPB)

Introdução

Antônio Gonçalves da Silva, Patativa do Assaré (1909 – 2002), tinha o hábito de 
fazer cartas, tanto em verso quanto em prosa, para familiares e amigos. Essa epis-
tolografia é pouco conhecida e acreditamos que ela pode ser de grande importância 
para ampliar o conhecimento sobre o poeta e sua obra. O texto que analisamos 
aqui, sob o ponto de vista da semiótica francesa, tem como destinatário Expedito 
Cidrão Alencar (1966-1991), neto de Patativa (filho de Inês, a primogênita do poeta), 
radicado no Rio de Janeiro na época da correspondência1. Após breve exposição 
teórica, realizamos uma análise do nível discursivo da carta, buscando apresentar 
as relações de pessoa, tempo e espaço nela existentes, assim como temas e figuras.

Aporte teórico

A Semiótica de linha francesa propõe um método de análise do discurso cha-
mado percurso gerativo da significação que corresponde a uma descrição do trajeto 
no qual a significação vai sendo gerada. Para Fiorin (2011), é uma sequência de três 
etapas que ilustra o processo de produção e de interpretação do sentido. As etapas 
ou níveis do percurso gerativo são: o nível fundamental (profundo), o nível narrati-

1. A carta nos foi gentilmente cedida para estudo pelas netas do poeta, Isabel Cristina da Silva Pio e 
Fátima Cidrão Alencar.
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vo (intermediário) e o nível discursivo (superficial). Cada um possui uma gramática 
própria, que inclui uma sintaxe e uma semântica. No nível discursivo, a narrativa é 
transformada em discurso pela interferência de um sujeito. 

A sintaxe discursiva engloba o estudo das relações enunciação x enunciado e 
das relações enunciador x enunciatário (BARROS, 2005). A enunciação é o lugar de 
instauração do sujeito e é o ponto de referência para a organização das relações de 
espaço e de tempo. Para Fiorin, a enunciação é o “ato produtor do enunciado” (1999, 
p. 31), ao passo que o enunciado é o “produto da enunciação” (FIORIN, 2011, p. 55). 

De acordo com Fiorin (1999), os mecanismos pelos quais a enunciação instaura 
no enunciado pessoas, espaços e tempos são a debreagem e a embreagem. Debrea-
gem é a operação em que a enunciação distancia e projeta para fora de si as cate-
gorias de pessoa, tempo e espaço. Embreagem é o contrário da debreagem, ocor-
rendo o efeito de identificação entre as categorias da enunciação e do enunciado.

Pais (2007) destaca que, no discurso, ocorre a produção de um texto pelo emis-
sor e de outro texto pelo receptor. Desse modo, o discurso não se confunde com 
o texto. Na verdade, ele contém, no mínimo, dois textos nunca idênticos. Assim, 
ele distingue um sujeito emissor (enunciador) e um sujeito receptor (enunciatário) 
como sujeitos de enunciação, cada um deles se caracterizando por um conjunto de 
traços psico e sociolinguísticos, o semema. Ao enunciar o seu texto, o sujeito emis-
sor instaura e inscreve nele um sujeito de enunciado. As relações entre o sujeito 
emissor, o sujeito receptor e o sujeito do enunciado são variadas e dependem de 
múltiplos fatores. 

No que diz respeito ao tempo, além do tempo da História (com H maiúsculo) 
no eixo do qual o discurso se desloca, é necessário considerar o tempo do discurso 
do emissor, o do discurso do receptor e o da história (com h minúsculo, inscrito no 
texto), que estabelecem relações variadas entre si. De maneira análoga, Pais reco-
nhece, além do espaço do contexto sociocultural, o espaço da enunciação, o da de-
codificação e o da história, cujas relações são igualmente variadas.

A semântica discursiva envolve dois procedimentos: a tematização e a figura-
tivização. Ambos são realizados pelo sujeito da enunciação. Na tematização, o sujei-
to da enunciação dissemina valores abstratos no discurso. Fiorin (2011) observa que 
os tempos, os espaços e as pessoas projetados pela sintaxe discursiva podem ser 
tematizados. O tempo pode receber o revestimento temático de tempo de alegria 
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e o espaço, de espaço de liberdade, por exemplo. Da mesma forma, uma pessoa 
pode ser tematizada pelo papel “agricultor”. Assim, no nível discursivo, os actantes 
narrativos transformam-se em atores que podem cumprir papéis temáticos. 

Na figurativização, os temas abstratos são recobertos por figuras. As figuras 
são o revestimento semântico dado a objetos, processos e circunstâncias através de 
lexemas no nível discursivo (GREIMAS, 1977). Elas se organizam em percursos figura-
tivos, conjuntos de palavras que se relacionam por possuírem um traço semântico 
comum e que recobrem percursos temáticos. 

Análise

Relações intersubjetivas: o mestre e o discípulo

O texto escrito para Expedito em março de 1990 é uma epístola didática que 
tem como principal objetivo ensiná-lo a fazer décimas. O enunciador é um sujeito 
embreado com a enunciação no tempo e no espaço, confundindo-se com o emissor 
da carta. Os primeiros traços de seu semema evidenciados no discurso são o zelo 
por manter o contato com os familiares distantes e a religiosidade, que se manifesta 
pela fórmula da bênção. 

Rapidamente ele se revela um conhecedor de poética que parece estar levan-
do a cabo a tarefa de ensinar um discípulo a fazer versos através de uma espécie de 
curso por correspondência: Expedito, o receptor da carta. Inicialmente esse outro 
traço do enunciador aparece no vocabulário que utiliza; depois vai se aprofundan-
do, quando afirma que enviou outras formas de composição poética e que agora 
está mandando décimas; até ficar definitivamente marcado ao explicar minuciosa-
mente o esquema das rimas do poema que segue anexo à carta. 

A essa altura, já descobrimos que, mais do que mero conhecedor de versifi-
cação, ele é um poeta veterano que se propõe ensinar o seu ofício com bastante 
habilidade didática. Ele desenvolve um método de ensino que privilegia a prática. 
Parte dela para a teoria e para ela retorna ao solicitar uma aplicação para o conte-
údo explanado. A atividade pedida é cuidadosamente detalhada: além de especifi-
car o esquema métrico e rimático das estrofes, o mestre sugere o tema – a vida na 
Serra – e um método de criação que respeita o ritmo do aprendiz.
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Por se tratar de comunicação epistolar, embora esteja distante do espaço da 
enunciação, o sujeito receptor também se confunde com um enunciatário textu-
al, indicado principalmente pelo nome próprio, Expedito, e pelo pronome “você”. 
De acordo com o discurso do enunciador, é um sujeito que tem aptidão para fazer 
versos; que tinha vivido num espaço rural, a Serra, cenário de momentos de lazer 
e trabalho; que não gostava do trabalho no campo. Neste momento do “curso de 
versificação”, ele se comporta como um aluno aplicado que faz e envia as atividades 
propostas pelo mestre, correspondendo às expectativas deste, além de estar pro-
gredindo visivelmente em seus conhecimentos. 

A relação entre o enunciador e o enunciatário se pauta pela ascendência da-
quele sobre este, tanto no aspecto genealógico, pois é um membro mais velho da 
família que fala, quanto na posição que assume: de mestre, daquele que possui um 
conhecimento maior sobre dado assunto e se propõe ensinar. Mas há afeto e cuida-
do. Sutilmente, como num jogo de sedução, ele procura envolver o poeta aprendiz 
e induzi-lo a fazer os versos que deseja obter, entremeando comentários elogiosos 
e recomendações “didáticas”.

O ator Chico também faz versos e parece ser habilidoso, pois é usado como 
referência para avaliar as estrofes de Expedito. Os atores indicados pelos nomes 

próprios Inez, Gracinha e Antonio são apenas mencionados e não ocupam papel de 
maior destaque neste discurso.

Espacialização: um universo paralelo

Ao longo da carta, o espaço é figurativizado pelos substantivos “Assaré”, “Cor-
reio”, “Serra” e pelo advérbio “lá”. Assaré corresponde ao espaço da enunciação. 
Assumindo uma conotação diametralmente oposta à de isolamento que se poderia 
supor a partir do conhecimento de sua situação geográfica, é o ponto a partir do 
qual o enunciador se conecta com aqueles que estão distantes através da utilização 
das tecnologias de comunicação de que dispõe no lugar.

A proximidade do correio e a disponibilidade do telefone são indicadores de 
que o enunciador se encontra na zona urbana de Assaré. O morador da zona rural 
certamente enfrentava mais dificuldades de comunicação. Esse é o lugar de origem 
de Expedito: a Serra, espaço lúdico que proporcionava alegria, mas que oferecia 
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como única opção de trabalho a agricultura, o que constitui provavelmente uma das 
causas da migração dele. “Lá” é o Rio de Janeiro, onde se encontram o enunciatário, 
Gracinha, Antonio e Chico.

Embora tenhamos essas indicações tópicas explícitas, o que prevalece é um 
espaço cognitivo caracterizado pelo processo de ensino e aquisição de um conhe-
cimento específico: a arte poética de tradição popular. Penetramos no privilegiado 
espaço mental do enunciador e temos acesso ao seu saber, ao seu apreço pela ativi-
dade que deseja perpetuar através do enunciatário, as suas estratégias de manipu-
lação daquele neste sentido. Um universo paralelo, que transcende os espaços ge-
ográficos concretos mencionados, se instaura ante nossos olhos. Encontramo-nos 
em um ambiente de discussão sobre arte: verdadeira academia, à margem daquela 
institucionalizada, onde um saber milenar é discutido e praticado por representan-
tes do povo que não tiveram ou tiveram pouco acesso à educação formal.

Temporalização: a pausa

Há uma referência clara ao tempo já na primeira linha do enunciado: o advér-
bio “ontem”. Ele nos informa sobre o pequeno intervalo entre o recebimento das 
cartas pelo enunciador e a resposta, que corresponde ao momento da enunciação, 
levando-nos a deduzir sobre a importância de que se reveste o assunto da epístola 
na concepção dele. Ensinar versificação para aquele enunciatário era uma atividade 
relevante e satisfatória, talvez encarada como uma missão. Pode ser também que 
a urgência em responder seja um sinal de senso de oportunidade: era necessário 
aproveitar a boa vontade do discípulo, que se encontrava estimulado naquele mo-
mento do processo de aprendizagem. 

Do início da carta até a linha doze, no trecho em que avalia o poema recebi-
do e recapitula as lições anteriores, há uma predominância do pretérito perfeito 
indicando ações pertencentes a um período anterior: “recebi”, “gostei”, “mandou”, 
“danou”, “botou”, “mandei”, “respondeu”. No momento em que se dá a nova lição, 
que corresponde ao agora da enunciação, observamos o uso do gerúndio: “como 
você está vendo”. “estrofes rimando”, “estrofes em dez falando sobre [...]” e um pre-
domínio do presente: “está”, “ve”, “vamos”, “quero”, “tem”, “sabe”, “faz”, “escrevem”, 
“pego”, “estão”, “estou”. O efeito gerado é o de uma espécie de suspensão do tempo 
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cronológico e instauração de uma outra dimensão temporal enquanto se dá a trans-
missão-apreensão do conhecimento. Essa abstração momentânea cessa e temos a 

sensação de que o tempo retoma seu fluxo normal quando o enunciador volta a tra-
tar de questões mais práticas, como a promessa de recompensa caso a tarefa pedi-
da seja cumprida, em que observamos a presença do futuro verbal – “[...] quando eu 
receber lhe mandarei outros [...]” – ou o propósito de viajar para visitar os parentes.

tematização e figurativização: lição de poesia
 
Dois temas avultam na epístola. O primeiro deles é a poética, termo aqui utili-

zado na acepção de arte de criar versos, mas também como compreensão filosófica 
da arte. Os fundamentos da poética patativana estão ali ilustrados: a soberania 
do ritmo e a utilização da realidade como temática. Os dois parágrafos iniciais são 
dedicados à forma da poesia numa indicação clara da importância que ela ocupa 
na tradição poética que o enunciador quer transmitir. Nesse trecho do discurso, 
o vocabulário utilizado evidencia o aspecto sonoro, com atenção especial para o 
papel das rimas como meio de obter o duplo efeito de harmonia e facilidade de 
memorização, como a base do conhecimento que precisa ser dominado por aquele 
que deseja ser poeta. É a presença do metro e, sobretudo, da rima, o que define a 
poesia para o emissor da carta, conforme se deduz da seguinte declaração dada em 
outra oportunidade:

Carlos Drummond de Andrade, poeta da poesia em prosa. Aquilo lá é 
poesia? Eu chamo aquilo é prosa. Porque ele não tem medida, não tem 
sílaba predominante, não tem tônica e além disso não tem a rima, que 
é a beleza da poesia é a rima, entrelaçada uma com as outras, viu? (AS-
SARÉ, 2001, p. 19).

Só depois, mas imbricada com a sonoridade garantida pelo verso metrificado 
e rimado, é que surge a questão da temática, que sempre deve se basear na reali-
dade: “[...] quero agora é que você mande para (mim) umas estrofes em dez falando 
sobre a saudade que você tem da Serra sobre as brincadeiras e até sobre a preguiça 
que você tinha de trabalhar na (roça)”.



225

XXVI Jornada do Gelne

A preocupação em retratar, através da arte, a realidade do sertão – sua terra, 
sua vida, sua gente – é ressaltada ao longo do livro Patativa poeta pássaro do Assaré, 
como no comentário que faz sobre o conhecido poema que narra a morte de uma 
criança sertaneja por inanição:

PA – [...] Aquela ‘A morte de Naña’, aquilo ali é uma criatividade que me 
comove muito [...].
GC – Por quê?
PA – Não foi só uma Naña! As Nañas, viu?
GC – As Nañas.
PA – Aquilo ali eu tô me referindo é a todas as crianças que morreram 
naquele tempo, né?
GC – Tempos difíceis, que ainda continuam...
PA – Não é só a uma criancinha acolá! [...] (CARVALHO, 2002, p. 125).

 Às vezes, esse compromisso com a vida real, “a vida da gente do sertão”2, che-
ga a intrigar o apreciador de poesia acostumado às convenções literárias canônicas, 
como fica curiosamente demonstrado em um episódio, relatado no mesmo livro, 
pelo emissor da nossa carta. Ele conta que o padre Manoel Pereira (1923-2008), 
que foi vigário de Assaré e era homem muito afeito à leitura, disse-lhe uma vez que 
estranhava o desfecho de certo poema. Nos versos em questão, ouvimos a voz de 
um homem triste por um amor perdido, que tem como lembrança da mulher e da 
história por eles vivida, a antiga casa do casal que se encontra abandonada. O po-
ema é prenhe de marcas de nosso Romantismo literário, de onde provêm algumas 
influências confessas de Patativa, mas tem um final que destoa sensivelmente de-
las. É o que o padre estranha e o que o poeta explica com a maior naturalidade:
 

PA – Padre Pereira disse: ‘Mas, Patativa, eu admiro muito aquele seu poema 

com o título ‘O Casebre’, viu? Mas, veja bem, termina [...] assim, uma coisa [...] 

Por que é que você disse que, quando entrou na palhoça, à procura da mu-

lher, só encontrou foi morcego, corujas e mais nada?’ Aí, eu ri e disse: ‘Padre, o 

senhor quer que eu lhe diga uma coisa? Essas casas velha abandonadas pelo 

2. id ibid., p. 133.
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sertão, as aves noturnas no decorrer do dia estão escondidas ali [...] dali saem 

quando chegar a noite, que vão andar que sempre voam à noite, não é? E é por 

isso que eu digo: são corujas, morcegos e mais nada. Porque, no decorrer do 

dia, nessas casas velhas que ninguém mais habita estão ali corujas, morcegos, 

finalmente, as aves noturnas. É o esconderijo delas!’ Aí foi que ele ficou ciente, 

viu?’ (CARVALHO, 2002, p. 133).

O tema poética é recoberto por um longo percurso figurativo que compreende 
praticamente toda a carta. É possível identificar três subtemas da poética, cada um 
deles com seu percurso específico: a versificação propriamente dita, o assunto e o 
método de criação poética. A versificação é representada, sobretudo, pelo fragmen-
to: “são estrofes rimando a 1a com a 3a a 2a com a 4a, 5a e 6a iguais, a 7a com 10a e 8 e 9 
iguais”, mas também pelas figuras: “versos”, “sextilhas”, “rimar”, “rimas entrelaçadas”, 
“quadras”, “décimas”. O assunto das estrofes solicitadas ao enunciatário aparece fi-
gurativizado no trecho: “falando sobre a saudade que você tem da Serra sobre as 
brincadeiras e até sobre a preguiça que você tinha de trabalhar na (roça)”. O método 
de criação poética é o subtema que subjaz ao fragmento: “faz duas estrofes ou trez 
em um dia, depois outras em outro dia, a maioria dos versejadore escrevem assim, 
são diferentes de mim que quando pego na caneta os versos estão na mente”. 

O segundo grande tema que aparece na narrativa epistolar, profundamente 
unido ao primeiro, é o ensino. A título de reflexão, anotamos alguns pontos de con-
tato que percebemos entre a “atividade pedagógica” do enunciador da carta e as 
ideias defendidas por Paulo Freire (1989), a partir de suas vivências com a alfabeti-
zação de adultos. Um deles é a preocupação em não dissociar a aprendizagem – que 

no caso das experiências relatadas pelo educador é a da palavra escrita – do conhe-
cimento de mundo do educando, numa atitude de respeito pelo saber que ele de-
tém: o mestre não sabe tudo, o discípulo não ignora tudo, a educação é uma tarefa 
que demanda parceria, solidariedade. Na epístola, esse primeiro ponto se evidencia 
no assunto sugerido para a elaboração das estrofes pedidas. Mas há outros, como a 
primazia da prática sobre a teoria, no sentido de que é aquela que fecunda e dá sen-
tido a esta: “A memorização mecânica da descrição do objeto não se constitui em 
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conhecimento do objeto”3. A descoberta, fruto do esforço pessoal para a obtenção 
do conhecimento, é considerada fundamental e libertadora:

Se está persuadido de que una verdad es fecunda sólo cuando se ha he-
cho un esfuerzo para conquistarla. Que ella no existe en si y por si, sino 
que ha sido una conquista del espíritu, que en cada individuo es preciso 
que se reproduzca aquel estado de ansiedad que ha atravesado el estu-
dioso antes de alcanzarla [...].
Este representar en acto a los oyentes la serie de esfuerzos, los errores 
y los aciertos a través de los cuales han pasado los hombres para alcan-
zar el conocimiento actual, es mucho más educativo que la exposición 
esquemática de este mismo conocimiento [...].
La enseñanza, desarrollada de esa manera, se convierte en un acto de 
liberación (GRAMSCI, apud FREIRE, 1989, p. 59-60).

Daí a importância de propor atividades desafiadoras e não domesticadoras 
àquele que se dispõe a aprender mais. Ainda que forneça um modelo formal, o 
enunciador não solicita ao jovem poeta uma atividade de mera repetição, mas de 
criação: ele precisa criar algo novo. Outra semelhança que impressiona entre a prá-
tica do enunciador e aquela proposta por Freire é a escolha do “material didático” 
utilizado. Uma vez que concebe a educação como um ato político, este último defen-
de que os livros usados para a alfabetização devem evidenciar uma postura política 
alinhada aos interesses do povo. De forma similar, embora não tenhamos localizado 
o poema que serve de modelo para as décimas do aprendiz, podemos deduzir que, 
em se tratando de versos de Patativa, não era um discurso “neutro”4. 

Poderíamos falar ainda da importância de duas fases do processo educativo 
destacadas por Freire e perceptíveis na “aula” ministrada pelo enunciador da car-

3. id ibid. p. 17.

4. Segundo Isabel Cristina (ALENCAR, 2014), o poema anexo a esta carta seria “Melo e meladeira”, que 
foi incluído no livro Aqui tem coisa e explicita uma oposição clara ao governo do período. Entretanto, 
esse texto possui algumas referências que nos levaram a concluir que ele foi criado próximo ao impea-
chment do presidente Collor ocorrido em setembro de 1992, portanto, em uma data posterior à escri-
tura da carta.
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ta: o planejamento e a avaliação. O primeiro se revela no cuidado com que o poe-
ta-mestre organiza cada uma das etapas de ensino: recordação da lição anterior, 
exemplo, teoria, atividade prática, avaliação, nova lição; a segunda aparece nas pri-
meiras linhas da carta, constituindo o instrumento que indica que o processo em 
busca do conhecimento pode avançar. 

Consideramos improvável que o emissor da carta tenha lido os textos do famoso 
educador. Porém, sua “prática pedagógica” enquanto homem do povo que ensina um 
aspecto da cultura popular a seu semelhante, no mínimo, endossa o método pro-
posto por Freire, cuja prática se pautou pelo respeito às comunidades tradicionais de 
cultura com memória predominantemente oral.

Os fragmentos que apontamos como figuras que comprovam o tema poética 
também se aplicam ao tema ensino. A eles acrescentamos, como relacionados ao en-
sino, o trecho que vai da linha três até a seis, em que o enunciador avalia os versos de 
Expedito; a recapitulação das lições passadas: “[...] começamos fazendo quadras, de-
pois mandei sextilhas [...]”; a solicitação da nova atividade: “[...] quero agora é que você 
mande para (mim) umas estrofes em dez [...]”. O estímulo surge como tema interligado 
ao ensino e aparece principalmente nos elogios explícitos: “Gostei das sestilhas”, “[...] 
você respondeu muito bem”, “Você sabe dizer em verso aquilo que você quer”; mas 
também no oferecimento do prêmio para a atividade solicitada: “Não deixe (de) man-
dar o que estou lhe pedindo e quando eu receber lhe mandarei outros, ta?”.

Merece destaque ainda o tema da generosidade, que tem como uma comprova-
ção pontual a resposta enviada aos versos de Chico, mas que, de resto, atravessa 
todo o discurso através da atitude de partilhar o saber e a experiência com o outro. A 
comunicação está representada no percurso: “Correio”, “cartas”, “mandou”, “resposta”, 
“mandei”, “respondeu”, “mandei”, “não deixe (de) mandar”, “mandarei”, “irmos”, “man-
de”, “telefone”, “falar”, “ligação”, “enviando”.

Considerações finais

A carta de Patativa do Assaré a Expedito é um documento valioso que testemu-
nha um episódio de transmissão do conhecimento poético por parte de um mestre 
da cultura do povo brasileiro para uma nova geração. O ritmo posto a serviço da 
representação da realidade nordestina, característica da poesia patativana, aparece 
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em forma de lição. Lição de poesia, lição de uma vida inteira feita canto que ecoa 
desde a Serra de Santana, com cada vez mais força...

A análise do nível discursivo da narrativa epistolar nos revela um enunciador 
cujas principais marcas são: a religiosidade, o conhecimento de poética, a habilidade 
didática e esforço por manter o contato com familiares distantes. O enunciatário 
aparece como um sujeito que está se dedicando a tarefa de aprender versificação 
e que tem aptidão para fazer poesia. Na relação entre eles, além do amor e da ge-
nerosidade do emissor em partilhar com o neto seu bem mais precioso, avultam 
a autoridade do primeiro sobre o segundo e a cooperação mútua no processo de 
ensino-aprendizagem. O tempo e o espaço da narrativa são tematizados principal-
mente como momento e lugar da transmissão-aquisição de um saber específico.

Recebem destaque os temas Poética e Ensino. O primeiro se traduz em sono-
ridade e testemunho do real; o último denuncia o provável desejo de formar um 
continuador da missão do emissor, pela preocupação e comprometimento com a 
aprendizagem do discípulo.
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Anexos

CARTAS (Original e Digitada)
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simPósio temátiCo

O SINCRETISMO SEMIóTICO NO TEXTO POPULAR

MÁRCIA FERREIRA DE CARvALhO (UFPB)

Análise semiótica do texto popular A breve história de Lídia

Nessa obra, de autoria de Marcelo Soares, é abordada a história de Lídia, uma 
mulher cangaceira que, apesar de integrar a sociedade do cangaço, rompe com as 
leis inquisitivas do grupo, cometendo um ato de infidelidade ao seu companheiro, 
o perverso Zé Baiano. Denunciada por um cangaceiro chantagista, Lídia é morta e 
enterrada pelo próprio companheiro na presença de todos para servir de exemplo. 
A narrativa de cordel é ilustrada na capa através de uma figura feminina vestida 
com as indumentárias típicas da cultura do cangaço. A forma poética, em estilo tra-
dicional, compõe-se por vinte e quatro estrofes septilhas, com versos heptassílabos 
e apresenta cinco sujeitos semióticos. 

Os sujeitos semióticos 1 e 2 são figurativizados por Lídia, através da qual toda 
narrativa se constrói. S1 se instaura por um dever-ser fiel ao seu companheiro (S3), 
vivendo em paz no cangaço, enquanto esposa respeitadora, seu primeiro objeto de 
valor. No entanto, incitada por um desejo carnal incontrolável, transforma-se em S2, 
sujeito de um querer trair (S2) esse homem, realizando um percurso em busca do 
amor de um outro (S4), seu segundo objeto de valor. 

Nesse percurso, Lídia (S2) tem como Adjuvante a própria caatinga, que ajuda 
ocultá-la para não ser vista, pelos demais cangaceiros, com seu novo amor, porém 
um deles (S5) presencia o ato libidinoso praticado por ela e seu amante e passa a 
chantageá-la a realizar um ato de amor com ele: seu objeto de valor. S5, não conse-
guindo, instaura-se por um querer denunciá-la, tornando-se seu oponente maior, 
seguido de todo grupo de cangaceiro, desde o chefe maior, Lampião, ao marido 
traído, Zé Baiano, que se instaura por um dever ser o executor do crime. Este era 
extremamente cruel e totalmente desumano nas suas relações com qualquer pes-
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soa que julgasse ser inimiga, apesar de ser cuidadoso para com a esposa, conforme 
mostram os versos seguintes:

(...) “ O ferrador de mulheres”
E facínora Zé Baiano
Apaixonado por Lídia
A tratava como orquídia
Do seu jardim soberano.

Conta-se mesmo que dava
Comida na boca dela
Era raposa ladina
Vivia grudado nela
E a mantinha por perto
Pra que nenhum cabra esperto
Piscasse o olho pra ela.
(SOARES, 2010, p.3)

O delator, que figurativiza o S5 também é morto, desta vez pelo punho do pró-
prio chefe do bando, Lampião, retomando a intertextualidade do romance oral, de 
origem carolíngia, Conde Claros e a Princesa Acusada (Clara Linda e o Caçador), na qual 
um caçador vai contar ao rei que viu a filha deste em amores com um conde guer-
reiro (BATISTA, 2015). A princesa tenta persuadi-lo a não fazer isso, mas ele insiste 
e porque o fez, o rei manda matá-lo sob a afirmativa de que ele contou o mal feito 
da filha, diante de toda a corte. Se ele o tivesse feito em segredo teria sido poupa-
do. Essa relação com romance oral, de origem francesa, encontra-se, também, na 
indumentária, conforme preconiza Xavier (2012) que vincula o estilo napoleônico ao 
chapéu do cancageiro nordestino.

O autor chama atenção para uma figura feminina da história do cangaço que, 
dentre tantas outras, foi vítima desse movimento, ocorrido no interior nordestino, e 
não seguia as leis estatais.

Lídia, nesta xilogravura, faz-se representar pela figura de uma mulher de ca-
ráter, com roupa de cangaceira, posta em perfil, utilizando um chapéu típico com 
enfeites (duas estrelas, uma em cada lado) comuns aos usados pelas pessoas que 
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faziam parte do cangaço. Porta também uma cartucheira pendurada nos ombros, 
parecendo munida de balas, o que pressupõe que ela tenha uma outra arma além 
da grande faca peixeira que segura em posição de ataque. Não possui feições de-
licadas, mas um ar de preocupação, com um grande olhar projetado para frente. É 
uma mulher robusta, baixa, aparentemente branca, afilada e com a boca entrea-
berta, que parece dizer algum desaforo, demonstrando reação de valentia. Tem o 
cabelo muito comprido ao longo do corpo e ondulado que, com a própria cabeça, 
preenche todo o chapéu. 

É possível notar que o cabelo de Lídia projetado até o chão toma a forma visu-
al que converge para o perfil de uma figura negra masculina, cuja cabeça, além de 
ocupar o mesmo chapéu, tem uma boca colocada ao ouvido dela. 

É como se o cabelo de Lídia, enquanto símbolo de força e poder, fosse sentido 
por ela como estimulador sexual que se projetasse mentalmente em uma figura 
que interromperia os seus propósitos de fidelidade conjugal, impostos pelas leis 
daquela sociedade. Trata-se, evidentemente, no discurso religioso, da figura demo-
níaca que é comum e frequente na Literatura Iberonodestina, tentando seduzir as 
mulheres a traírem os maridos. Há casos em que a mulher vence essa figura como 
se encontra na narrativa História do Cão da Garrafa1. 

Na história de Lídia, entretanto, uma vez que ela desobedece às leis impostas, 
motivo de sua morte, não consegue dominar o diabo que a vence e é adjuvante na 
prática de infidelidade. Ela tinha a coragem para viver na sociedade do Cangaço e 
conviver com as práticas da violência, mas não conseguiu se submeter às leis impos-
tas, convencionadas e sancionadas pelo chefe maior do Cangaço, no caso, Lampião.  

Dessa forma, Lídia convive com vários discursos simultaneamente: Ela aborda 
a sociedade do cangaço que, de acordo com a sociologia, ocupa o lugar dos oprimi-
dos e explorados, enquanto vítimas do sistema capitalista. O povo foi forçado a in-
tegrar uma sociedade que em quase nada se beneficiou, politicamente, da transição 
fronteiriça entre a escravatura e o coronelismo.

A história guarda que Lampião não resistiu a força do amor por Maria Bonita e 
rompeu com os costumes do cangaço. Esse cangaceiro fez dessa mulher sua com-

1. No interior nordestino, é comum escutar essa história da mulher que, em uma aposta, preparou uma 
cilada e conseguiu engabelar e prender o cão em uma garrafa. .
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panheira e a trouxe para junto do Cangaço, abrindo assim pressupostos para outros 
fazerem o mesmo. No entanto, nos anais da história do Cangaço, o caso de Lídia foi 
o primeiro de infidelidade conjugal. Apesar disso, Lídia guardava, fielmente, a pos-
tura de mulher honrada com relação a homens ordinários que viam na mulher um 
instrumento sexual e que por meios de chantagens tentavam vencê-la: 

(...) E se ganhasse tal coisa
Iria ficar na dele
Mas Lídia com ironia
Lhe disse que morreria
Contudo não “dava” a ele 
(SOARES, 2010, p.4)

Mesmo sendo flagrada com um segundo homem que não era o seu compa-
nheiro, ela preferiu ser julgada e condenada a morte a render-se ao que ela con-
siderava ser prática mundana. Dessa forma, subtende-se que o amor para Lídia 
se dava pela conquista e não pela força do constrangimento e da humilhação que 
eram típicos dos comportamentos machistas daquele lugar e época. O que se sabe, 
essa espécie de inquisição tinha relações sociais interculturais, sempre alteradas 
por confrontos, ameaças, saques, execuções, falta de alimento, espírito de valentia, 
medo constante etc. 

O enunciador encontra-se na zona antrópica de distanciamento cultural, uma 
vez que é o narrador do texto, estando, portanto, em tempo e espaço diferentes 
dos fatos narrados. A pressuposição de um aqui e agora da enunciação do texto 
contrasta com os expostos no enunciado (entre Lídia e os cangaceiros), ocorridos no 
passado (sem data precisa) e em lugares distantes e ermos de interior nordestino. 
Os atores encontram-se ligados no mesmo espaço (inespecífico e genérico, onde se 
encontra o bando), onde Lídia foi morta: Lídia, coitada, chorou.

Lídia reveste-se de significados que representam a brava mulher nordestina, 
que se encontra atormentada por todas essas consequências espaço-temporais e 
mais os resquícios da cultura ibérica da Idade Média, refletidos pelas vias da coloni-
zação que promovia, além da repressão contra o comportamento social da mulher, 
um emaranhado de histórias e símbolos que invocavam a figura do diabo tentando
-a. Essa polissemia, representada em Lídia, entra em comunhão com os postulados 
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de Barthes (1984, p.32-33): “toda imagem é polissêmica, implicando, subjacente aos 
seus significantes, uma “cadeia flutuante” de significados, dos quais o leitor pode 
escolher uns e ignorar outros.” É como se os parâmetros mentais dessa mulher 
ocupassem a fronteira empírica, numa consciência afetada por oscilações oníricas 
que a fazem não resistir a impulsos eróticos e a consequente idealização do ser de-
sejado. 

Em Lídia, encontra-se instaurado o conflito intrassubjetivo entre fidelidade e 
traição. De um lado, Lídia aceita, não apenas ser mulher de um cangaceiro, como 
também, participa do cangaço. De outro lado, ela viola as leis impostas ao rigor des-
se movimento. Vejamos esta oposição através do seguinte octógono:

A tensão dialética da narrativa se estabelece entre fidelidade e traição. As rela-
ções entre fidelidade e não-traição definem Lídia respeitadora ao marido, enquan-
to que traição e não-fidelidade representam Lídia como violadora da moral desse 
homem. Ela se encontra, portanto, nos quatro pontos de conflito, uma vez que é 
sujeito e antissujeito da fidelidade e sujeito e antissujeito da traição, ao mesmo 
tempo.

Lídia, em determinado momento, encara a sociedade do cangaço, incluindo a 
sua poderosa corte, na ponta da faca, mesmo sabendo da sua posição de inferiori-
dade no mínimo numérica, perante aos algozes experimentados e autorizados para 
tal punição contra ela. Mesmo assim, movida pelas suas próprias convicções, Lídia 
impunha a peixeira e expressa-se em tom de desabafo na defesa de sua própria 
vida. Já a sociedade adversa segue o fio de suas próprias leis e ritualiza o momento 
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da punição, onde Lídia e o traidor são barbaramente assassinados. O esposo traído 
e executor da própria esposa, orientado por Lampião e assistido por toda a cúpula 
daquele bando, sepulta o cadáver, configurando-se nos dois fatos uma outra cate-
goria semântica do nível fundamental vida vs morte:

  
 Assim, o texto verbal cumpre com sua função ao trazer à tona o discurso da 

opressão que já se reproduzia ao longo da história, permeando a bíblia. 
O texto não-verbal expõe apenas um aspecto do fato, a figura da mulher em 

postura de ataque contra os seus punidores, envocando uma série de discursos 
subjacentes com seus respectivos valores culturais. Essa simultaneidade gera o sin-
cretismo semiótico, onde esses dois textos se completam e promovem uma poetici-
dade que é típica do espetáculo semiótico.
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PROCESSOS FONOLóGICOS NO DOMÍNIO DA PALAvRA 
FONOLóGICA EM LATUNDÊ (NAMBIKWÁRA DO NORTE)

LUIZ ANTONIO DE SOUSA NETTO (UFPE)
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Introdução

As línguas Nambikwára constituem uma família linguística considerada isolada 
(TELLES, 2013), cujas etnias têm seus territórios tradicionais localizados nas regiões 
Centro-Oeste e Norte do Brasil, entre os estados de Mato Grosso (delimitado entre 
o Rio Papagaio a leste e o Rio Guaporé a oeste) e Rondônia (AIKHENVALD, 2012), sul 
da Amazônia brasileira. 

Classificadas de acordo com a proximidade estrutural entre as línguas e sua 
distribuição geográfica, as línguas Nambikwára compreendem dois grupos de lín-
guas distintos, o Ramo Nambikwára do Sul e o Ramo Nambikwára do Norte, mais 
uma língua sem variação dialetal, o Sabanê, com nível de cognatos e inteligibilidade 
mais limitada, sendo, portanto, mais distanciada das outras línguas da família. Essa 
classificação foi inicialmente proposta por Price and Cook (1968) e validada por es-
tudiosos subsequentes, tal como Rodrigues (1986).

Presentemente, as línguas integrantes do Ramo Nambikwára do Sul compre-
endem o conjunto linguístico totalizando onze línguas. Em contrapartida, O Ramo 
do Norte engloba um conjunto com número menor de línguas: o Negarotê, Mamain-
dê, Lakondê e Latundê, sendo esta última língua o objeto de estudo do presente 
trabalho.  

Os Latundê totalizam vinte e três indivíduos, dos quais menos de dez usam 
a língua cotidianamente (TELLES, dados coletados in loco em agosto de 2016). Vin-
te deles habitam o Território Indígena (TI) Tubarão-Latundê, ao sul do estado de 
Rondônia, região norte do Brasil. Possivelmente, devido ao contato com primeiros 
grupos ocidentais, que se iniciou desde o final do século XIX, os índios Latundê se 
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distanciaram dos outros grupos Nambikwára, tendo sido contatados pela socieda-
de ocidental somente no final da década de 1970.

Considerando que a Palavra Fonológica é um componente básico na hierarquia 
prosódica (VOGEL, 2008), com uma proeminência acentual, constituída por um úni-
co radical, não estando suscetível a grandes variações independente da estrutura 
morfossintática das línguas, buscou-se observar quais processos fonológicos eram 
condicionadas a esse domínio prosódico. Para a identificação da Palavra Fonológica 
e a descrição dos processos, os trabalhos de Hayes (2009), Ladefoged & Maddieson 
(1996), Nespor & Vogel (1986), Stevens (1998) e Vogel (2008) serviram de suporte. Os 
processos fonológicos observados foram a assimilação, a glotalização, o alteamento 
vocálico e o rotacismo, os quais ocorrem no interior da Palavra Fonológica, e o acen-
to desempenha um papel determinante em alguns destes fenômenos. 

Questões tipológicas da língua latundê

Devido à pluralidade distintiva das línguas do mundo, estas podem ser classi-
ficadas de acordo com o nível de complexidade em que certos fenômenos linguísti-
cos ocorrem. Com relação à natureza morfológica das línguas, Sapir (1928) propôs 
uma classificação tipológica de base morfológica, a qual considera o modo como os 
morfemas são combinados em palavras. 

Dessa classificação observam-se os seguintes tipos de línguas: analítica, iso-
lante e sintética.  Os parâmetros para determinar a classificação tipológica de uma 
língua são 1) a transparência de fronteiras morfológicas entre os morfemas de uma 
palavra gramatical e 2) o grau de complexidade interna das palavras (AIKHENVALD, 
2006). 

Este segundo parâmetro, que considera o número de morfemas anexados 
a uma palavra, interessa particularmente às línguas polissintéticas. Estas línguas 
possuem palavras lexicais bastante complexas, envolvendo fenômenos morfos-
sintáticos característicos que evidenciam a polissíntese, como 1) a propriedade de 
conseguir abranger um alto número de morfemas em sua estrutura interna, com 
correspondência a frases analíticas em outras línguas; 2) a presença de morfemas 
de natureza lexical, além da raiz; 3) a ocorrência de fenômenos de incorporação no-
minal e de classificação verbal e nominal, entre outros. 
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Devido à alta complexidade morfológica das línguas polissintéticas, muitos de 
seus aspectos ainda são alvo de discussão teórica. Neste tipo de língua, questões 
relevantes, tais como as que dizem respeito à interface dos níveis de análise linguís-
tica e à hierarquia prosódica, ainda carecem de generalizações válidas interlinguis-
ticamente.

Latundê é considerada uma língua do tipo polissintético, por apresentar eleva-
do número de morfemas por palavra e fenômenos de incorporação e classificação 
nominal (TELLES, 2002). A natureza morfológica polissintética em Latundê é respon-
sável por um gama de processos fonológicos que ocorrem à medida que múltiplos 
morfemas são afixados. A interface fonologia-morfologia é, muitas vezes, bastante 
opaca, e as formas de superfície resultam da interação entre esses dois níveis da 
língua e diferem significativamente das formas subjacentes.

Em nível fonológico, o Latundê possui maior número de fonemas vocálicos que 
consonantais, por haver contraste entre vogais orais, nasais, vogais laringais (creaky 
voice) e nasais-laringais.  Há também dois tons (baixo e alto) que participam da mor-
fologia verbal da língua (TELLES, 2002). 

A palavra fonológica 

Para Nespor & Vogel (1986), as línguas possuem uma hierarquia prosódica, or-
ganizada em escala e disposta em sete níveis diferentes: Sílaba (σ), Pé (Σ), Palavra 
Fonológica (ω), Grupo Clítico (C), Frase Fonológica (ɸ), Frase Entoacional (I) e Enun-
ciado (U). A Palavra Fonológica (doravante PF) é uma unidade prosódica com uma 
proeminência acentual, constituída por um único radical, que se situa entre o pé e 
o Grupo Clítico, e é corresponde ao primeiro domínio prosódico em que ocorre a 
interação com a gramática (VOGEL, 2008). 

Na escala prosódica, segundos os princípios da Strict Layer Hypothesis, cada 
constituinte da hierarquia prosódica é composto de uma ou mais domínios imedia-
tamente abaixo na escala. No caso da PF, os níveis do pé e, por seguinte, da sílaba, 
são as unidades constituintes subordinadas a essa camada.

De acordo com a tipologia morfológica (AIKHENVALD, 2006), as línguas pos-
suem classificações distintas. Nesse sentido, diferentes línguas possuem diferentes 
tipos de palavras morfológicas e podem ser vistas num continuum, estando numa 
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extremidade as línguas isolantes (caracterizadas pela alta ocorrência de um morfe-
ma por palavra) e noutra as línguas polissintéticas.  

Do ponto de vista de Vogel (2008), essa variação de natureza tipológica não 
afeta a generalização do conceito de PF, no interior da hierarquia prosódica. Nessas 
condições, tanto as línguas polissintéticas, quanto as línguas isolantes, possuiriam 
PFs baseadas nos mesmos princípios, não havendo, portanto, variação de PF, nas 
diversas línguas no mundo, independente de suas características tipológicas.

Visto que o Pé e a Sílaba são as duas camadas logo abaixo da PF na hierarquia 
prosódica, consequentemente subordinadas a ela, neste trabalho identificamos as 
sílabas e os pés no interior da palavra morfológica, para checarmos a estrutura 
prosódica da PF. Em Latundê, a PF é geralmente constituída por palavras com uma 
única raiz. 

Etapas metodológicas

De modo a checar os processos fonológicos que ocorrem no domínio de PFs 
(em posição inicial e final de sílaba) em Latundê, foram ouvidos e transcritos dados 
da língua, gravados in loco, que constituem o acervo do NEI (Núcleo de estudos In-
digenistas) da Universidade Federal de Pernambuco. O acervo compreende mais de 
50 horas de gravação em formato digital. 

Para realizar as transcrições, utilizou-se o programa de fonética acústica PRA-
AT1, que permite a segmentação do contínuo sonoro e a análise por meio de es-
pectrograma, favorecendo o reconhecimento e a segmentação dos fones. Para a 
identificação dos segmentos e suprassegmentos, foram observadas as suas pro-
priedades acústicas, tais como formantes e amplitude, seguindo as orientações de 
Ladefoged & Maddieson (1996).

Durante a audição, transcrição e análise, buscou-se a ocorrência de processos 
em palavras de um radical, o que favorece a delimitação da PF. Assim, diante de um 
provável processo fonológico, poder-se-ia identificar se o fenômeno se encontrava 
no domínio da PF, ou entre PFs. Além disso, observou-se a recorrência do fenôme-

1. Versão 5417, 64-bit edition (MacOS 10.7). Disponível em www.praat.org. 

http://www.praat.org
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no, que implica a sua relevância para a língua, para, então, se buscar determinar a 
regra que condicionou o processo em questão. 

 A identificação dos processos fonológicos também contou com a análise pré-
via da fonologia do Latundê (TELLES, 2002) e com o contraste do dado fonético, 
obtido com a transcrição das palavras e dos enunciados do corpus, com as formas 
subjacentes (fonológicas) elencadas no dicionário preliminar Latundê-Português 
(TELLES, 2002). 

Quando a presença alofônica foi percebida, procurou-se então checar os pro-
cessos fonológicos que ocorriam nas fronteiras dos morfemas, no domínio da PF, 
que integra a Prosódia da língua, considerando os ambientes de ocorrências e ti-
pos de alternâncias fonológicas já observados nas línguas do mundo (HAYES, 2009; 
SPENCER, 1996).

Processos fonológicos

Ao checarmos a fonologia segmental do Latundê, descrita em Telles (2002), 
observamos que ela é constituída por um conjunto de vinte e sete fonemas, dos 
quais onze são fonemas consonantais e dezesseis vocálicos. O inventário fonológico 
consonantal comporta cinco tipos diferentes de fonemas no que diz respeito ao 
modo de articulação: quatro oclusivas	/p,	t,	k,	ʔ/, duas fricativas /s, h/, duas nasais /m, 
n/, uma líquida /l/ e dois glides /w, j/. 

No que diz respeito ao sistema vocálico, o Latundê apresenta vogais orais /i, 
e, a, o, u/, nasais	/ĩ,	ã,	ũ̃/ e vogais nasais e orais com traço contrastivo laringal /ḭ,	i ̰̃ ,	ḛ	,	a̰, 
a̰,̃ o̰, ṵ̃,	ṵ/. Uma vez observadas as composições fonêmicas do sistema fonológico em 
Latundê, foi percebida a presença de alofones, indicadores de processos fonológicos, 
como serão exemplificados e discutidos nos dados transcritos e analisados a seguir. 

Em Latundê, as sílabas seguem o modelo (C)V(C)(C) (TELLES, 2002). Como mui-
tos processos fonológicos ocorrem no domínio da sílaba, considerou-se, além da 
identificação da estrutura interna da palavra, a sílaba na análise dos processos ob-
servados.

A sílaba apresenta onset, núcleo e coda, sendo esta preenchida por uma oclusi-
va glotal surda, que, em Latundê, se manifesta como fonema apenas nessa posição 
final silábica. Na prosódia das línguas do mundo, uma sílaba constituída por onset 
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mais rima (núcleo mais coda) pode ser considerada uma sílaba pesada e a coda si-
lábica é um elemento bastante suscetível a processos fonológicos distintos, proces-
sos estes que se alternam fonologicamente. 

Essas alternações fonológicas ocorrem por meio de processos que se aplicam 
em determinadas condições (sejam estas os pontos articulatórios, posição silábica, 
etc.) em uma representação fonológica de modo que essa representação culmina/
deriva noutra. Como Spencer (1996) sugere, derivações de formas e representações 
linguísticas possuem um caráter especial de relevância para a fonologia das línguas 
do mundo. 

Glotalização

Os processos fonológicos de glotalização são aqueles que envolvem constri-
ções simultâneas na glote e em outra região do aparelho fonador (consoantes po-
dem ser pré-glotalizadas e implodidas, por exemplo). O processo fonológico de im-
plosão das oclusivas é um fenômeno recorrente nas línguas Nambikwára do Norte. 
A realização das consoantes oclusivas glotalizadas surgem em ambientes em que há 
proeminência acentual e no início de palavra. 

Implosão da oclusiva bilabial surda

O fonema oclusivo bilabial surdo /p/ se manifesta como o alofone oclusivo bila-
bial implosivo sonoro [ɓ] quando em onset (início de sílaba), sendo esta proeminente 
(acentuada) e seguida por vogal baixa não-arredondada laringalizada [a̰ ]:

/p/ 	[ɓ]		/	[palavra__	[a̰]	[+	acento]

[ˈɓa̰loˌtãn]
/ˈpa̰-lo-ˈtãn	/

‘afundou	na	água’

[ˈɓa̰naˌtãn]
/ˈpa̰-na-ˈtãn	/

‘chão’
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Os exemplos acima, demonstram que as propriedades laringais da vogal baixa 
[a̰ ] foram assimiladas pela oclusiva bilabial surda por assimilação progressiva. O 
fenômeno de implosão de /p/ também ocorre numa língua-irmã do Latundê, o Ma-
maindê, sendo determinado pela regra: início de sílaba acentuada, precedida por 
um limite de palavra ou uma oclusiva glotal e necessariamente seguida por uma 
vogal baixa (EBERHARD, 2009).

Implosão da oclusiva alveolar surda

A implosão em Latundê também ocorre em início de palavra com a consoante 
/t/, uma oclusiva alveolar surda. O acento também é um elemento determinante, 
visto que os exemplares encontrados ocorriam em posição tônica na sílaba da pa-
lavra. O acento também foi condicionador da glotalização com outras consoantes 
da língua, tal como pode ser visto com o /p/, oclusiva bilabial surda, e o /s/, fricativa 
alveolar surda.

/t/ 	[ɗ]/	[palavra	__	[u]	

[ˈɗuɾiˌnĩhĩn]
/ˈtu-ti-ˈnĩ-hĩn/

‘pegar	outra	coisa’

[ˈɗute]
/ˈtu-te/
‘jandaia’

Essas oclusivas implosivas são resultantes do rebaixamento da laringe durante 
a fonação, que afeta a oclusão, visto que um pequeno vácuo se forma no aparelho 
fonador (HAYES, 2009). 

Pré-glotalização da fricativa alveolar surda

Em Latundê, a fricativa alveolar surda pode sofrer pré-glotalização, conforme 
dados abaixo.
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/s/	 [ʔs]/	[sílaba__	i	[+	acento]		

[dɛˈʔsiˈɾãna]	
/taj-ˈsi-ˈtãn-a/
‘minha	casa’

Vozeamento da oclusiva velar surda

No Latundê, o fone [g] é uma forma alofônica do fonema oclusivo velar surdo 
/k/. Entretanto, como pode ser observado em Eberhard (2009), na língua Maiman-
dê, língua do Ramo Nambikwára do Norte, a oclusiva velar sonora [g] tem status de 
fonema em sua fonologia. Esse fato pode indicar que o fone [g] pode ter integrado 
a fonologia da língua no passado e ter se perdido diacronicamente. 

Nas amostras encontradas durante as análises, a sonorização presente em am-
biente intervocálico tem se mostrado como o fator fonético que engatilha o proces-
so de vozeamento da oclusiva velar surda. O acento, nas amostras analisadas, não 
possui influência nesse fenômeno, visto que exemplares do fone [g] foram encon-
trados em posição pré-tônica, tônica e pós-tônica, como é demonstrado a seguir:

/k/ 	[g]/	V__V,	N__V

[ˌãgˈḭːna̰]
/ã-ˈkḭ-na̰/
‘rasgou’

[naˈgãnde]
/na-ˈkãn-te/
‘calango’

[maˈajgiˌɾãna]
/ma-aj-ki-ˈtãn-a/

‘nós	dois	cortamos’

Nos exemplos acima, há a assimilação do ambiente de alta sonoridade, no qual 
a oclusiva velar surda está inserida. 

Palatalização

A palatalização é o processo que envolve o movimento de parte da língua em 
direção ao palato. Sua ocorrência pode advir da adjacência de segmento alto, como 
é o caso das vogais /i, u/, vogais altas anterior e posterior, respectivamente. Nesse 
caso, a palatalização envolve a assimilação e pode resultar na lenição (ou enfraque-



245

XXVI Jornada do Gelne

cimento) do som afetado. Tanto o Latundê quanto o Mamaindê não possuem em 
seus respectivos sistemas fonológicos fricativas ou africadas palatais (EBERHARD, 
2009; TELLES, 2002). Contudo, no Latundê, em nível fonético, a avaliação auditiva 
e acústica do fonema /s/, fricativo alveolar surdo, constatou a realização de fones 
palatais africado alvéolo-palatal surdo [tʃ ] e fricativo alvéolo-palatal surdo [ʃ ].

/s/		[tʃ]	/	__	[i,	e,	o,u]

[ˈtʃĩn.duˌɾãn]
/ˈsĩn-tu-ˈtãn/
‘eu	puxei’

[ˈtʃehũˌba]
/ˈseh-ã-pa/

‘põe	aí	mesmo’

[ˈtʃoˌɾãn]
/ˈso-ˈtãn/

‘fazer	o	colar	preto’

[ĩˈtʃitʃuˌna̰]
/ĩ-ˈsi-su-ˈna	/
‘casa	dele’

A fricativa alveolar surda sofre assimilação do traço alto das vogais adjacentes. 
A africada  [tʃ ] ocorre sempre em onset silábico. No que diz respeito ao alofone fri-
cativo alvéolo-palatal surdo [ʃ ], a assimilação regressiva ocorre com a vogal anterior 
/i/ ou em posição inicial de palavra, em sílaba acentuada.

/s/		[ʃ]	/[i]	__	,	[palavra__]	[+acento]

[iˈʃãnãˌna]	
/iˈsãn-tãn-ta/
‘folha’

Alteamento vocálico 

As vogais em Latundê são em maior número do que as consoantes. Na língua 
há 16 fonemas vocálicos, sendo eles orais, nasais, laringais e nasais-laringais. O fo-
nema vocálico central baixo não-arredondado /a/ possui larga variação alofônica. 
Os processos envolvidos são fusão, quando a vogal é seguida pelas semivogais /w, 
j/ ou assimilação progressiva. 

Nos exemplares a seguir, a vogal [a] fundiu-se com os glides [w, j], ocorrendo, 
portanto, um alteamento vocálico e uma posteriorização ou anteriorização, respec-
tivamente.
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Fusão:

/a/ 	[ɔ]/	__w	ou /a/ 	[ɛ]/	__j

[daˈɔna̰]
/ta-ˈaw-na̰/
‘cortar’

[ˈɔteˌɾãn]
/ˈaw-te-ˈtãn/

‘já	arranquei	com	a	mão’

[ˈɛˌɾãn]
/ˈaj-ˈtãn/
‘eu	andei’

Assimilação progressiva:

/ã/		[ũ]/	__[+labial]

[ˈtʃe.hũˌba]	
/ˈseh-ã-pa/
‘põe	aí	mesmo’

Como pode se observar nos dados acima, a fusão ocorre na posição acentu-
ada. Além da fusão, a depender da velocidade de fala, observa-se o alongamento 
compensatório, apresentado a seguir: 

Alongamento compensatório:

/aw/		[ɔ:]

[ˈnɔː.ɾe]	
/ˈnaw-te/	
‘lontra’

vozeamento da oclusiva alveolar surda

Além do vozeamento que ocorre em processo de glotalização, conforme o 
apresentado em “5.1.d”, acima, a oclusiva alveolar surda /t/ pode ser realizada como 
sua contraparte sonora [d]. Esse fenômeno também ocorre na língua Mamaindê 
(EBERHARD, 2009). Em ambas as línguas o segmento [d] não é fonológico. 
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Nos dados observados, o ambiente sonoro pela presença da nasal alveolar /n/, 
em coda silábica, empresta sonoridade à sílaba seguinte por assimilação progressi-
va, iniciada pelo fonema /t/, em posição de onset.

/t/ 	[d]	/	[n]	__

[sũˈnũnˌde]
/sũˈnũn-ˈte/
‘beija-flor’

[kawaˈmãnˌde]
/kawaˈmãn-ˈte/
‘borboleta’

[ˈlonˌde]
/ˈlon-ˈte/
‘capivara’

Rotacismo da oclusiva alveolar surda

O ambiente intervocálico para a oclusiva alveolar surda /t/ favorece que ela 
seja realizada como o flap [ɾ].

/t/ 	[ɾ]	/	V__V

[ˈlawɾe]
/ˈlaw-te/
‘arara’

[iˈɾã]
/i-ˈtãn/
‘morder’

[ˈja̰ʔnɔɾe]
/ˈja̰ʔ-naw-te]

‘macaco-da-noite’

Nos exemplos acima, o traço [+ voz] foi espraiado e assimilado pelo fonema /t/. 
Embora não seja possível estipular uma regra com relação ao papel do acento nesse 
processo fonológico, o flap [ɾ] tende a se manifestar em sílaba acentuada, estando 
sempre em onset. Outra regra fonológica determinante para o rotacismo da oclusiva 
alveolar surda, decorre da presença da fricativa glotal surda [h].

/t/ 	[ɾ]	/	h	sílaba]	__	

[ˈo̰hɾe]
/ˈo̰h-te	/
‘macuco’

[ˈlohɾe]
/ˈloh-te/
‘onça’

[oˈdahɾe]
/oˈtah-te	/
‘pombo’
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Apagamento da fricativa glotal surda

A fricativa surda glotal [h] em coda silábica pode ser apagada, propiciando o 
alongamento compensatório da vogal nuclear:

/h/		[ø]	/	h	sílaba]	

[ˈkiːɾe]	
/ˈkih-te/
‘quati’

De acordo com as manifestações do fonema /t/, nota-se que as suas diferentes 
realizações em suas formas de superfície variam fonologicamente de acordo com o 
vozeamento [d], a corrente de ar [ɗ ] e o grau de abertura [ɾ]. 

 Fortalecimento da aproximante - Dentalização do segmento labiovelar 

Há a presença de dois glides na fonologia do Latundê, sendo uma labiovelar 
/w/ e outra coronal /j/. Quando em posição inicial de sílaba e seguida pela vogal co-
ronal /i/, uma vogal alta anterior não-arredondada, o glide /w/ adquire traço coronal 
da vogal sofre estreitamento, tornando-se uma aproximante labiodental [ʋ]. 

/w/		[ʋ]/	[sílaba__	[i]

[ˈdɛʋiˌɾãna]
/ˈtewi-ˈtãn/

‘você	é	meu	filho’

[ʋiˈɾãn]
/wi-ˈtãn/
‘comer’

Como demonstrado nos exemplos acima, o glide labiovelar /w/ é consonantiza-
do, passando a labiodental [ʋ].
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Considerações finais

O presente trabalho apresentou alguns processos fonológicos que ocorrem 
em Latundê. Por se tratar de uma língua polissintética, cuja estrutura vocabular 
envolve vários morfemas, incluindo afixos com proeminência acentual, muitas das 
palavras morfológicas podem ser longas e aparentemente constituídas por mais 
de uma palavra fonológica. Esse fato está de acordo com a interpretação de Vogel 
(2008) sobre as palavras fonológicas em línguas do tipo polissintético. 

Também em consonância com Vogel (2008), os resultados obtidos nesse tra-
balho sobre as regras condicionadas na juntura da palavra fonológica em Latundê 
evidenciam preliminarmente que os processos ocorrem no interior da palavra e 
não nas suas bordas. Saliente-se, entretanto, a necessidade de aprofundamento do 
mapeamento dos fenômenos nas fronteiras vocabulares. 

Finalmente, percebemos que a proeminência acentual da raiz e, por vezes dos 
afixos acrescentados a ela, é um fator relevante para determinação dos fenômenos 
fonológicos que ocorrem sob os domínios da hierarquia prosódica em Latundê. Um 
próximo passo da pesquisa que envolve a hierarquia prosódica no Latundê, é des-
crever os processos que ocorrem no domínio acima da palavra fonológica.
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simPósio temátiCo

vERSOS ENGAJADOS: UMA ANÁLISE SEMIóTICA DO 
POEMA AQUARELA DE CACASO COMO FORMA DE 
RESISTÊNCIA E DENúNCIA NA POESIA MARGINAL 
DOS ANOS 70

FARLAN SOARES DA SILvA (UPE)

Introdução

A década de 70, do século passado, surge como um momento profícuo de pro-
duções literárias independentes. É nessa época que aparece Antônio Carlos Ferreira 
de Brito (1944-1987) marginalmente conhecido como Cacaso. Considerado um dos 
mais ecléticos poetas representantes daquela década, indo da poesia que mistura-
va toques de Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e Oswald de Andrade 
para criar uma poesia com assinatura ímpar; até sua vasta produção como letrista 
de canções da MPB que lhe rendera parcerias com nomes consagrados como Dja-
van, Elis Regina e Chico Buarque. E sob essa forma de miscigenar poesia e músi-
ca, Cacaso, na poesia marginal, explora temas que vão desde a poética engajada: 
“general de ombros largos que fedia” (HOLLANDA, 2007, p. 39); passando por uma 
poesia de humor popular: “O poeta mostra o pinto para a namorada e proclama: 
eis o reino animal” (HOLLANDA, 2007, p. 43), até o desbunde1 poético: “Meu verso é 
profundamente romântico” (HOLLANDA, 2007, p. 42). 

A poética engajada de Cacaso caracteriza-se como uma poesia em tom e em 
forma de protesto, presente em muito de seus versos assim como no total de sua 
obra que sempre foi explosiva. “Os poetas jovens foram, principalmente, contra. 
Contra as portas fechadas da ditadura, contra o discurso organizado, contra o dis-

1. É uma gíria, inventada no Brasil durante os anos 60, para designar quem abandonava a luta armada. 
Ela foi evoluindo e passou a designar toda figura interessada em contracultura a ponto de viver seus 
ideais.
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curso culto, contra a poesia tradicional e/ou universal” (CAMPEDELLI, 1995, p. 27). 
O tom contundente às formas arbitrárias de poder impostas pelo regime militar, 
apresenta-se de modo fragmentado ao longo de toda a produção poética cacasia-
na. É justamente uma dessas fragmentações que nos propomos semioticamente a 
analisar.

Este artigo pretende realizar uma leitura semiótica2 de um desses poemas de 
resistência em tom de protesto: Aquarela. Privilegiando apenas um dos níveis da 
teoria do Percurso Gerativo de Sentido (PGS), preconizado por Algirdas. J. Greimas 
(1917-1992). Contamos com o apoio de estudos atualizados sobre o assunto por 
meio dos pesquisadores brasileiros José Luiz Fiorin (2005) e Diana Luz Pessoa de 
Barros (2001, 2012) bem como do francês Jacques Fontanille (2015), entre outros.

A Semiótica e o percurso gerativo de sentido

A semiótica (do grego “sēmeion”, signo) é considerada a ciência geral dos sig-
nos e se ocupa em estuda os fenômenos culturais enquanto sistemas de signifi-
cação. Logo, o sentido para a semiótica corresponde a tudo aquilo que direciona, 
que aponta, que tende a algo ou a alguma coisa, assim, o sentido aqui é da ordem 
do direcionamento, daí ser comum expressões do tipo “os caminhos do sentido”, 
“os sentidos sinalizam”, “os efeitos de sentido”, etc.   Adotaremos a concepção de 
sentido preconizada por Fontanille (2015, p. 31) que o concebe enquanto “matéria 
amorfa da qual se ocupa a semiótica, que se esforça para organizá-la e torná-la in-
teligível”. É, pois, o sentido construído a partir do texto, o objeto privilegiado de uma 
semiótica que deseja dar conta do que Saussure (1857-1913) denominou significado 
e que mais tarde Hjelmslev (1899-1965) precisou como plano do conteúdo. A signi-
ficação, nesse caso, realiza-se por meio do discurso, pois é nele que se formam os 
sistemas e os valores de uma dada cultura, “pois o discurso é uma enunciação em 
ato e este ato é, primeiramente, um ato de presença [...]” (FONTANILLE, 2015, p. 83). 

2. Lembramos que há pelo menos três grandes teorias semióticas: uma que se elabora nos Estados 
Unidos e se constitui em tomo da obra de Charles Sanders Peirce; uma que se organiza na França e se 
constrói a partir da obra de Algirdas Julien Greimas; uma que se desenvolve na Rússia e se estabelece 
a partir da obra de Iuri Lotman. Neste texto, quando falarmos em Semiótica, estaremos referindo-nos 
à francesa.
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Ressaltemos ainda que como a semiótica estuda a maneira como o texto faz para 
significar e significar-se3, interessemo-nos aqui por uma ação que vai mais no senti-
do da compreensão diante do poema do que de sua interpretação. 

A semiótica greimasiana utiliza-se do PGS para realizar sua exploração do tex-
to. Desse modo, o quadrado semiótico aparece como ferramenta fundamental à 
análise semiótica a partir da descrição de dimensões sintáticas e semânticas do 
nível fundamental do PGS, demonstrando, a aplicação prática e geral desse nível 
sobre o poema selecionado. “A tentativa de desenvolvimento se faz no sentido de 
se construir uma Semiótica Poética, procurando, para isso, caracterizar o objeto 
poético e, ao mesmo tempo, formalizar regras explicativas do seu funcionamento 
interno”. (GREIMAS, 1975, p. 03).

Diante do exposto interessa-nos perceber a presença de um discurso de resis-
tência no poema em contraste com um outro de submissão, mediados por sentidos 
que irão projetar um caráter de indiferença e posteriormente de denúncia às práti-
cas de tortura evidenciadas ao longo do poema bem como a aplicação de valores a 
novos sentidos encontrados a partir das relações de significação analisadas. A aná-
lise versará sobre como esses discursos de base (resistência/submissão) estão pre-
sentificados para além da superfície do poema. A análise do discurso de resistência 
e denúncia é realizada ao final, tentando justificar a visão axiológica do eu lírico. 

A análise 

A conhecida poesia marginal dos anos 70 vem gradualmente ganhando espa-
ço hoje nos mais diversificados setores da sociedade, com especial deferência nas 
universidades. Apesar de ter mais de 40 anos de efetiva produtividade, só agora 
passa a ser objeto de estudo, sendo inclusive reconhecido por setores sociais mais 
conservadores. 

Historicamente, a poesia marginal está situada nos “anos de chumbo” da di-
tadura militar brasileira, período fortemente marcado por sequestros, desapareci-
mentos, torturas e mortes. Época também do chamado “Milagre Econômico”, das 

3. Cf. Barros, 2012.
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obras faraônicas e dos altos índices de corrupção no governo. “Nenhum historiador 
sério, mesmo mais à direita, questiona que o desenvolvimentismo sem democracia 
imposto pela ditadura militar teve um alto custo social” (NAPOLITANO, 2014, p. 149).

A poesia marginal fez jus a esse nome porque consistia a grosso modo numa 
poética que buscava romper com os padrões literariamente convencionados de se 
fazer poesia, indo ao encontro de uma atitude antropofágica oswaldiana no que 
tange às produções culturais. Quanto à forma, costumava fazer uso das gírias, de 
termos coloquiais, da oralidade com muito humor e ironia. Quanto ao conteúdo, 
abordava tanto os temas mais tradicionais e convencionais da literatura: amor, vida 
familiar, tradições culturais, etc., como os mais periféricos e inovadores: sexo, dro-
gas, política; temas considerados pouco poéticos pela tradição literária.   

Um outro aspecto igualmente marginal e relevante é o caráter artesanal de ela-
boração e de distribuição das produções poéticas que por não contarem com uma 
editora, eram os próprios poetas que produziam suas obras, mimeografando-as e 
grampeando-as para vendê-las avulsamente em botecos, teatros, faculdades e onde 
mais tivesse povo. “Tratando-se de arte, toda obra e todo autor que não se enqua-
dram nos padrões usuais de criação, apresentação ou veiculação seriam também 
marginais, inclusive a poesia e o poeta”. (MATTOSO, 1981, p. 8).

Assim era o cerne da poética marginal: rejeitar toda e qualquer forma de pa-
dronização. Não aceitar sob qualquer condição, moldar-se a uma sociedade servil 
e submissa aos desmandos de um governo militar, bem como se submeter a uma 
poesia bem comportada, que falava sempre de um mesmo. Era uma poesia que era 
proibida de poetizar-se, mas que só para contrariar, poetizava-se intensamente.

O poema corpus de nossa análise é Aquarela, de Antônio Carlos de Brito, mais 
conhecido como Cacaso. O poema faz parte do segundo livro de poemas intitulado 
Grupo Escolar que foi publicado de forma alternativa durante a ditadura militar.

A princípio iremos prosseguir no nível fundamental do PGS a partir da dimen-
são semântica, indo até a sua sintaxe, intercalando nesse percurso a aplicação do 
quadrado semiótico greimasiano a fim de estabelecermos o maior número de rela-
ções possíveis com o intuito de explicar como o poema faz para comunicar os senti-
dos que subjazem na profundidade da significação do texto poético. 
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Ao tomar o poema4 em seu nível superficial de sentido, percebe-se nos versos 
de 1 a 8 a ideia de violência física (tortura) por meio do encadeamento dos versos 
e das palavras: “o corpo no cavalete”, “as vísceras vasculhadas”, “agoniza”, “ grito”, 
“sangue”; em nítida oposição aos versos e palavras de 9 a 12 que aludem à bandeira 
do Brasil por meio de suas cores e seus respectivos significados: “o verde – de nos-
sas matas”, “amarelo”, “ouro”, “azul”, “céu”. Por fim, ao se utilizar no verso 13 da mo-
nocromia branco e preto, retoma a ideia inicial de violência em contraponto ao co-
lorido dos versos anteriores. Esse é o nível mais concreto de percepção do sentido.

Num nível mais abstrato, percebemos uma intenção poética em opor significa-
dos. Na forma: uma primeira parte com um agrupamento de versos (de 1 a 8) alu-
sivos à violência; e um segundo agrupamento (de 9 a 12) que não possui qualquer 
ligação semântica com o primeiro. No conteúdo: versos que denunciam a violência 
em forma de tortura em oposição a versos que omitem essa ideia sob a aquarela de 
um pendão “que a brisa beija e balança”. (HOLLANDA, 2007, p. 40).

Num nível ainda mais abstrato, podemos inferir uma oposição semântica de 
base: /resistência/ versus /submissão/. Para que isso possa ser verificado, é possível 
depreender dos versos e das palavras: “o corpo no cavalete”, “pássaro que agoni-
za”, “exausto”, “grito”, “as vísceras vasculhadas”, “contagem regressiva”, “sangue”; a 
concepção de resistência humana frente a tortura praticada, pois não há a ideia de 
morte ainda, mas sim de resistir a ela. Enquanto que os versos e as palavras: “que 
a brisa beija e balança”, “o verde – de nossas matas”, “amarelo”, “ouro”, “azul”, “céu”; 
está presente a concepção de negação dessa resistência uma vez que os versos e 
as palavras destacadas não se relacionam diretamente do ponto de vista semânti-
co com os demais versos e palavras que as antecedam, numa descontinuidade de 
sentidos frente aos primeiros versos, ficando pressuposto, portanto, o termo /sub-
missão/ por meio da ideia de /não resistência/. 

Percebamos que desse modo, ambos os termos em oposição semântica (/re-
sistência/ versus /submissão/) só conseguem estabelecer relação porque os dois 
pertencem ao domínio de uma só categoria sêmica: a do /poder/, pois só se resiste 
a algo ou a alguém, mediante o estabelecimento de relações de poder, o mesmo se 

4. Ver anexo.
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atribui à submissão. Sendo assim, a relação de poder está justificada na poesia pela 
referenciação indireta ao regime militar e por meio da alusão direta a um de seus 
símbolos máximos, a bandeira nacional. “Por toda a parte onde existe o poder, o 
poder exerce-se. Ninguém propriamente dito é o titular do poder; e, no entanto, ele 
sempre se exerce em certa direção, com uns de um lado e os outros do outro [...] 
(FOUCAULT, 2001, p. 1181). Chegamos assim ao nível mais abstrato do sentido.

Na análise, caminhamos do mais concreto e complexo ao mais abstrato e sim-
ples. Desse modo, buscamos demonstrar que a semântica do nível fundamental do 
PGS, abriga as categorias sêmicas que estão na base de construção do poema.

Passemos agora as relações de contraditoriedade presentes na poesia a partir 
das categorias semânticas encontradas: /resistência/ versus /submissão/.    

A contraditoriedade é obtida no nível fundamental do PGS por meio da nega-
tiva a cada um dos termos de base contrários. “Se se aplica uma operação de nega-
ção a cada um dos contrários, obtêm-se dois contraditórios [...]”. (FIORIN, 2005, p. 
22). Assim, temos: /resistência/ e /não resistência/; /submissão/ e /não submissão/. 
A ideia de /não resistência/ aparece no poema por meio, como já fora dito, de ver-
sos e palavras que não mantêm ligação semântica direta com as que antecederam, 
numa espécie de indiferença frente ao que fora relatado. Associamos, assim, a /não 
resistência/ à /indiferença/. Por outro lado, a /não submissão/ presentifica-se na 
superfície do texto através do último verso: “o branco o negro o negro”, que busca 
monocromicamente, retomar o elemento de base /resistência/ manifesto nos pri-
meiros versos e esquecidos nos versos posteriores, como uma lembrança em tom 
de denúncia. Associamos, então, a /não submissão/ à /denúncia/. Temos então: 

a. /Resistência/; contrário é /submissão/, contraditório é /indiferença/.
b. /Submissão/; contrário é /resistência/, contraditório é /denúncia/.
c. /Indiferença/; contrário é /denúncia/, contraditório é /resistência/.
d. /Denúncia/; contrário é /indiferença/, contraditório é /submissão/.
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Ilustração 1: disposição de termos contrários e contraditórios no quadrado semiótico.

Uma vez encontrados e relacionados no quadrado semiótico os termos contrá-
rios e contraditórios, passa-se para o processo de descobrir os termos complemen-
tares a partir de um caminho que vai na vertical do quadrado indo da /resistência/ à 
/denúncia/ ou vice-versa; bem como da /submissão/ à /indiferença/. Temos:

Ilustração 2: disposição de termos em complementação.

É necessário afirmar que o quadrado semiótico como um todo tem por obje-
tivo relacionar seus termos por meio de um sistema axiológico, isto, é, uma teia de 
valores em que os termos em complementação (a1 e não a2; a2 e não a1), e por con-
seguinte os termos complementares gerados dessa relação em complementação 
são revestidos de valores: positivo ou negativo que a semiótica categoriza como eu-
fórico e disfórico respectivamente. Lembrando que os complementares aparecem 
inscritos no texto enquanto possibilidade e, portanto, independem de atribuição 
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axiológica por parte do leitor. “Euforia e disforia não são valores determinados pelo 
sistema axiológico do leitor, mas estão inscritos no texto”. (FIORIN, 2005, p. 23).

No nosso quadrado semiótico, /resistência/ e /denúncia/ aparecem como ter-
mos em complementação, bem como /submissão/ e /indiferença/. A partir daí, e 
tomando o poema como um todo (forma e conteúdo), torna-se consequente inferir 
como novos termos complementares /democracia/ e /ditadura/. Este resultado da 
relação /submissão/ e /indiferença/, aquele produto da /resistência/ e /denúncia/ 
todos em contraposição. Percebamos que ambos os termos complementares gera-
dos, criam sentidos novos através da inferência entre um termo contrário (a1) e o 
contraditório do outro termo contrário (não a2) e vice-versa. Também é notório que 
os complementares gerados, continuem a englobar a categoria maior a que todos 
os termos do quadrado semiótico estão subordinados, que no nosso caso é a cate-
goria de /poder/. No dizer de Fontanille (2015, p. 65) “[...] todos os termos entram em 
relação com todos os outros, ou seja, segundo Saussure, um sistema de valores”. 
Dessa nova relação, depreendemos semanticamente no poema, a necessidade de 
se implantar um regime político democrático que suplante definitivamente o regime 
ditatorial imposto pelos militares nos idos de 1964.

Ilustração 3:disposição de termos complementares.
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Concluimos a análise, significando o poema por meio da dimensão sintática do 
percurso gerativo de sentido: 

a. Há ao longo do poema uma afirmação da /resistência/ (versos de 1 a 3); 
b. em seguida, ocorre uma negação da /resistência/ (versos de 7 a 9); 
c. depois a afirmação da /submissão/ (versos de 10 a 12).

O último verso (verso 13), quebra a expectativa de significação das cores ao de-
finir a cor branca não como paz (conforme os demais significados das cores na ban-
deira), mas como morte, ressignificando a cor branca: o luto é branco e não preto. 

O termo /resistência/ é o elemento semântico que, no poema, é considerado 
eufórico, enquanto a /submissão/ é vista como disfórica, ou seja, o primeiro tem 
um valor positivo, enquanto o segundo um valor negativo. Dito de outra forma, os 
versos de 1 a 6 referem-se à resistência (o ato de suportar a dor produzida pela tor-
tura física), os versos de 7 a 9 negam a resistência (não existe a tortura), os versos 
de 10 a 12, relacionam-se à submissão. O poema constrói-se, pois, sobre a oposição 
semântica /resistência/ versus /submissão/. Sua organização sintática é a seguinte: 

a. afirmação da resistência, 
b. negação da resistência,
c. afirmação da submissão. 

Levando em consideração que a /submissão/ surge mediada pela negação da 
resistência em forma de indiferença à tortura praticada, pode-se dizer que o ato 
de se submeter a um dado poder constituído é valorizado negativamente, pois não 
caracteriza nenhuma ruptura com a ideia de poder, reforçado semanticamente pelo 
seu termo complementar: /ditadura/. Enquanto que a resistência aparece por meio 
da /não submissão/ em forma de denúncia à tortura existente. Logo, o ato de re-
sistir mesmo que seja sob a dor lancinante da tortura, é valorizado positivamente, 
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porque é uma forma de romper com a ditadura, reiterado semanticamente pelo seu 
termo complementar: /democracia/. Considerar a submissão como termo disfórico 
e a resistência como eufórico, confirma o tom da poética engajada tão marcante na 
poesia marginal.

Considerações finais

Aquarela aqui se trata de um poema de resistência e denúncia em preto e 
branco em contraposição a “Aquarela do Brasil”, de Ary Barroso (1903-1964), aliena-
dora e resignada em cores. Os tons lutuosos em que é pintado a imagem criada pelo 
poema, retrata um quadro alegórico em que as cenas de tortura que se sucedem, 
parecem até sair das regiões infernais descritas por Dante Aliguiere (1265-1321) na 
sua Divina Comédia. “A fera assim me fez, que não sossega; pouco a me investe até 
lançar-me; lá onde o sol se cala e a luz se nega”. (Canto I, 20). Essa morbidez dan-
tesca foi uma forma encontrada por Cacaso bem como por outros poetas de sua 
geração para municiar os versos que atingirão em cheio a ortodoxia poética das 
academias e a violência da ditadura militar.

O cavalete que serve simultaneamente como instrumento de tortura e como 
tripé para o quadro de um pintor; o pássaro que por excelência é uma metáfora da 
liberdade; e os últimos suspiros da vida; tudo isso foi pintado numa Aquarela para 
mostrar que é possível escutar no sofrimento do sujeito, a violência da história. A 
intensificação da dor física associada a falta dos sentidos sensoriais, conduzem o 
torturado ao estado mais degradante do ser humano: ter corpo e mente silenciados 
por outras mãos humanas, conduzindo-o carontemente para o absurdo da morte. 
No dizer de Cacaso: é preciso “já sem resistência, resisti[r]”. (HOLLANDA, 2007, p.39). 

As cores da Aquarela criam-se com o sangue vertido dos torturados, na som-
bra funesta de algum subterfúgio militar e pintam uma outra história do Brasil, de-
composto em matizes que o discurso oficial ignora em prol de uma Aquarela ufânica 
e multicolorida. Portanto, o lábaro que é ostentado aqui é bem outro, justificando 
aquilo que é revelado pelo aparente que há nas coisas: que “há na violência que a 
linguagem imita algo da violência propriamente dita” (BRITO, 2002, p.155).

Desse modo, “Aquarela”, tende a ser lido como uma pintura realista de um país 
chagado pela tortura, configurando uma espécie de re-descoberta poética daquilo 
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que a história oficial não quis ver. A realidade “excessiva”, concebida como trauma, 
difícil de ser assimilada, expõe aqui o poema-ferida em que a linguagem funciona 
como dedos que espremem a fétida chaga social da tortura, expurgando em versos 
todo o pus de um país inflamado. Pois quem disse que versos não ferem e palavras 
não cavam trincheiras?
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Anexo

          AQUARELA

1    O corpo no cavalete
2    é um pássaro que agoniza
3    exausto do próprio grito.
4    As vísceras vasculhadas
5    principiam a contagem
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6    regressiva.
7    No assoalho o sangue
8    se decompõe em matizes
9    que a brisa beija e balança:
10  o verde – de nossas matas
11  o amarelo – de nosso ouro
12  o azul – de nosso céu
13  o branco o negro o negro


