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APRESENTAÇÃO

Luciene Azevedo1
Será que a literatura resiste? A pergunta implica uma reflexão sobre o papel e a
importância da literatura hoje2. Recebendo todo semestre alunos que ingressam nos
cursos de Letras, costumo perguntar quantas pessoas do círculo de relações deles podem
ser consideradas leitores e leitoras de obras que, apesar da elasticidade do termo,
possam ser chamadas de literárias. O silêncio que recebo em resposta não deixa de
provocar certa melancolia. Por outro lado, é comum ouvir dos alunos, durante as aulas
de literatura brasileira ou de teoria literária, a queixa de que há muita “teoria” e que a
prática, a dinâmica didática do ensino da literatura nunca lhes é oferecida, ao menos não
suficientemente, no entendimento dos alunos, pelo currículo do curso de Letras.
Sempre me soou estranha e estreita a oposição entre teoria e prática. No
cotidiano de minhas aulas, a teoria é um elemento utilizado para ampliar as
possibilidades de conhecimento sobre o modo de leitura dos textos literários. Digo isso
porque acredito que a teoria é uma prática de leitura, um exercício de escrutínio das
diferentes dimensões do texto considerado literário (sua forma, sua linguagem, seus
entornos), que oferece ao aluno a possibilidade de ampliar suas perspectivas de leitura,
de ter “uma percepção melhor das implicações das questões que coloca às obras que lê”,
como assevera um clássico de nossa área. (CULLER, 1999, p. 25).
Entendidas dessa maneira, não há como separar a teoria da prática. E a
resistência à teoria, presente ainda hoje, e muitas vezes entre os próprios colegas da
área, fundamentada na alegação de que o aluno tem de se haver com um rol de
metodologias de abordagem do texto literário surgidas ao longo do século XX e com os

1

É professora de Teoria Literária da UFBA, vinculada ao programa de Pós-Graduação em Literatura e
Cultura. Atualmente seu interesse de pesquisa está voltado para a investigação das questões históricas e
formais relativas ao gênero romance. Tem interesse nos conceitos de performance, autoficção e autoria
entendidos como operadores analíticos problematizadores da produção contemporânea e suas produções
tematizam o campo literário, a legitimação e profissionalização do escritor e as formas narrativas
produzidas no século XXI. Contato: aaluciene@gmail.com
2
A pergunta com que inicio esse texto é claramente inspirada na provocação de Jacques Rancière (2007),
que, tematizando a relação entre arte e resistência, se pergunta: “será que a arte resiste a alguma coisa?”.
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termos criados por cada uma dessas correntes, parece demonstrar mesmo uma distorção
do entendimento da disciplina, de sua funcionalidade.
Há alguns anos trabalho com turmas de recém-ingressos nos cursos de Letras.
Não é incomum ouvir e testemunhar a estupefação dos alunos diante da dissonância
cognitiva que experimentam ao ouvirem falar da literatura nas aulas. Muitos chegam a
confessar o constrangimento de não serem leitores, mesmo tendo se decidido pela
formação como professores de língua e literatura. O que os futuros professores afirmam
é que a experiência como alunos do ensino fundamental, principalmente no ensino
médio, deu-lhes uma ideia da literatura como um conjunto enfadonho de nomes de
autores, datas, características de períodos literários e pouca ou quase nenhuma
experiência de leitura dos próprios textos apresentados a eles como literários.
Em vários momentos de minha carreira como professora do ensino superior, a
preocupação com o ensino de literatura no ensino fundamental e médio pairou como um
desafio às escolhas que fazia como pesquisadora. Embora essas preocupações façam
parte do meu cotidiano e da minha atuação como professora, apenas uma vez, ousei
trabalhar diretamente com o ensino da literatura em um projeto de pesquisa. Um dos
objetivos da proposta consistia em analisar “os modos de circulação da literatura em
suportes didáticos e nos espaços de escolarização de sua prática, através da análise não
apenas dos livros didáticos e recomendados pelo Ministério da Educação, mas também
através das provas do ENEM”3.
Mas na condição de docente de uma universidade pública, ensinando teoria
literária, as questões relativas ao ensino da literatura fazem parte de meu dia a dia. Todo
semestre tenho de me desdobrar para inserir os alunos na discussão da dificuldade da
definição do literário, da falta de uma essência da matéria sujeita às mutações culturais,
acostumá-los ao gosto pelas perguntas, mais que à urgência das respostas definitivas a
fim de fazerem conviver dois objetivos do ensino da literatura: a oferta ao aluno do

3

Trata-se da proposta intitulada “Ensino da literatura: teoria e prática”, desenvolvida no ILUFBA durante
os anos de 2009 e 2010 e que contou com a participação dos seguintes alunos pesquisadores de
iniciação científica: Helvis da Silva Conceição, Jancleide Goés, Marcos Torres Silva, Glauber
Olympio Silva, Shirlei Almeida.
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conhecimento de sua tradição cultural, literária e a formação de sua proficiência de
leitura das produções dessa tradição.
Lendo recentemente os textos de Regina Zilberman e Paulo Franchetti na
coletânea organizada por André Cechinel (2016) encontro neles uma avaliação ampla
sobre a condição do literário hoje e uma mesma percepção: a de que a teoria literária
suplantou a leitura da literatura e que por isso também é responsável pela perda da
relevância social da literatura hoje.
Analisando algumas questões da prova do ENEM em 2013, Zilberman corrobora
o alerta de Todorov em seu A literatura em perigo ao concluir que o “ensino da
literatura foi engolido por vertentes da Teoria da Literatura e suas metodologias” (2016,
p.410). Já Franchetti, tomando como base sua própria formação profissional, alia a
perspectiva testemunhal a uma acurada análise da profissionalização do estudos
literários na universidade. Seu texto é um passeio pelas diferentes vertentes analíticas da
obra literária, indo desde a boa e velha “explicação de texto”, passando pelo estudo
intrínseco do texto que inaugura a prática da teoria literária na academia até chegar ao
triunfo da análise estrutural entre nós.
Mas o mais interessante de seu posicionamento consiste no elogio ao ecletismo
dos métodos analíticos da obra literária. Escrevendo um depoimento, Franchetti afirma
que ao longo de sua formação vivenciou nas aulas da universidade a combinação de
métodos distintos (um pouco de ‘explicação de texto’, mais alguma coisa de crítica
sociológica, por exemplo) que, analisados hoje, operaram uma “síntese improvável”
(2016, p. 423) em sua própria atuação docente, pois a combinação eclética dos métodos
analíticos que o formaram privilegiavam a “leitura produtiva do texto” (2016, p.423), a
“leitura analítica como principal função do estudo da literatura” (2016, p. 424),
independente do instrumental teórico utilizado.
A conclusão tem por base uma premissa: a de que o acolhimento à perspectiva
estruturalista na universidade brasileira a partir da década de 70 tornou sinônimos o
ensino da literatura e o ensino da teoria da literatura e minou a “experiência demorada e
contínua da leitura das obras” (2016, p.425) e, por isso, constitui-se um fator
determinante da “perda do lugar central ocupado pela literatura” (2016, p.429).

7

A leitura recente desses posicionamentos me fez lembrar de minha condição de
estudante ainda na pós graduação quando ouvi de um professor que a teoria literária
tinha morrido, não existia mais, pois não dava mais conta da tarefa de entender a
literatura. Hoje, mais de 20 anos depois, entendo a provocação um pouco como um
lamento à la Compagnon, chorando seus “amores”, e um pouco como uma crítica a
certa instrumentalização excessiva da teoria, entendida como uma caixa de ferramentas
ou como um aparato conceitual autossuficiente (que motivou, por exemplo, poemas
como “Exorcismo” de Drummond). Mesmo que os tempos seja outros, Franchetti
afirma que a expansão do próprio campo da Teoria (assim, com T maiúsculo e não mais
exclusivamente da literatura) apenas agrava a “perda da importância da literatura no
conjunto dos conhecimentos universitários” (2016, p. 430).
Mas o texto não é só lamento. O cultivo como prática docente da multiplicidade
dos interesses e do ecletismo das perspectivas teóricas são defendidos como a luz no
fim do túnel. Assim, antes de ser um professor de teoria da literatura, o professor
universitário seria um “professor de leitura, um profissional capaz de obter o maior
rendimento de leitura de um texto literário com vistas à formação de um público culto”
(2016, p. 432). Burlando a dicotomia entre a prática e a teoria, Franchetti propõe “um
lugar novo para a literatura, no âmbito da formação humanística ampla” (2016, p. 430).
E aqui eu gostaria de convocar um filósofo, Peter Sloterdijk. Em seu Regras
para o parque humano, o pensador alemão lança mão de uma série de imagens para
evocar o panorama de constituição do que chama de humanitas ou “a comunicação
propiciadora de amizade realizada à distância por meio da escrita” (2000, p.7).
Mencionando o escritor romântico Jean Paul que comparou os livros a cartas dirigidas a
amigos, Sloterdijk sugere que é a notável receptividade dos romanos aos textos gregos a
responsável por dar início a uma tradição humanista que reconhece na literatura um
convite feito pelos livros a um círculo de destinatários que “descobrem, por meio de
leituras canônicas, seu amor comum por remetentes inspiradores” (2000, p. 10), afirma
ironicamente o filósofo. Tratando o humanismo como a “fantasia de uma seita ou clube”
(2000, p.10), Sloterdijk acompanha seu recrudescimento e sua transformação
programática até o momento em que nos séculos XIX e XX “o padrão da sociedade
literária ampliou-se para norma da sociedade política” (2000, p.10-11). Todos
conhecemos bem essa história. Apesar da decepção que se seguiu ao entusiasmo com o
projeto iluminista, a literatura era entendida como uma saída fundamental ao
8

embrutecimento provocado pelo naufrágio dos ideais que nortearam a Revolução
Francesa ou como assevera Schiller: “para resolver na prática o problema político é
necessário caminhar através do estético, pois é pela beleza que se vai à liberdade”
(1991, p. 39).
“Essa época parece hoje irremediavelmente esgotada”, afirma Sloterdijk (2000,
p. 13), e sugere que esse esgotamento está relacionado ao modo como repensamos nossa
maneira de ser e estar no mundo, as artes, a política. Se isso representa a perda de uma
ilusão, não significa necessariamente que o fim da era do humanismo moderno e do
“amigável modelo da sociedade literária” (2000, p.15) indiquem o fim da literatura, que
continua a existir marginalmente, em uma “subcultura sui generis”, como afirma
Sloterdijk.
O que quero sugerir, evocando Sloterdijk, é que ao mesmo tempo em que torço o
nariz à menção do humanismo por Franchetti, também me identifico com a ideia de que
a literatura “é um conjunto de textos, produzidos em épocas (e línguas) diversas, que
merece o esforço de aproximação, entendimento e mobilização de todo o arsenal
disponível para compreender as obras do ponto de vista mais complexo, mais
abrangente possível” (2016, p. 424). Entendo que é difícil defender os valores do
humanismo moderno hoje, e a caricatura deles por Sloterdjik mencionada acima, é
evidência suficiente disso. No entanto, parece persistir na “solução” apresentada por
Franchetti algo daquela fé na literatura como uma aventura capaz de atrair amigos não
identificados para uma espécie de sociedade anônima proposta pelos livros. Será mesmo
possível ver aí o lugar e o papel da resistência da literatura no presente?
É claro que não tenho respostas para esse impasse. O que posso afirmar é que
essas reflexões vieram à tona lendo os textos da presente coletânea. Os textos foram
produzidos por pesquisadores que atuam em um programa de pós-graduação em Ensino
de língua e literatura da Universidade Federal do Tocantins e muitos dos autores
também atuam na rede de ensino básico e fundamental, conforme nos informam as
biografias ao final do volume.
Em determinado momento de seu texto, Franchetti afirma: “É certo que a
questão que enuncio é mais ou menos sensível conforme o lugar. Mas não penso que
esteja errado ao dizer que tenha ressonância entre todos os que trabalham hoje na área
de Letras” (2016, p. 431). Mesmo consciente de que sua perspectiva é situada e de que,
9

portanto, diz respeito a um importante centro universitário no país, a UNICAMP, o
diagnóstico é expandido a “todos que trabalham hoje na área de Letras”.
Mas a leitura dos textos aqui coligidos talvez mostre uma nuance. Seus autores
são, na grande maioria, professores que atuam nas escolas de ensino básico e
fundamental e suas pesquisas demonstram interesse na relação entre a escola e a
universidade, como vemos, por exemplo, no trabalho de Haleks Marques Silva e
Walace Rodrigues que aproxima filosofia e literatura ou ainda no artigo de Isaquia dos
Santos Barros Franco e Luiza Helena Oliveira da Silva que tematiza o letramento
literário e as habilidades de leitura, ou mesmo na preocupação com o uso que o livro
didático faz da literatura (Maria Celma Rocha Barbosa e Antônio Adailton Silva).
Não é possível deixar de notar que muitos textos estão interessados na noção de
representação, ainda que nem todos tematizem o próprio conceito. O trabalho de
Antônio Adailton Silva e Núbia Régia de Almeida chama a atenção para a representação
da prostituta ao longo dos séculos, da Bíblia ao Youtube. A contribuição de Bonfim
Queiroz Lima, Neliane Raquel Macedo Aquino e Márcio de Araújo Melo analisa as
modificações sofridas pelo conceito de infância a partir dos contos de fadas que
envolvem a personagem Cinderela.
O texto de Rodrigo Vieira do Nascimento e Verônica Ramalho Nunes faz a
análise de toponímicos da Região do Bico do Papagaio para ler aí “representações que
possibilita[m] a construção de uma identidade espacial”. Enquanto o texto de Naiana
Siqueira Galvão está interessado na própria representação do professor universitário:
“como constroem para si as representações de como é estar no ensino superior”.
Seja analisando Clarice Lispector (Eliene Rodrigues Sousa), Machado de Assis
(Gislãne Gonçalves Silva), uma obra da literatura infanto-juvenil (Fátima Falcão) ou
realizando uma análise linguística dura (Bruno Gomes Pereira, Leonardo Henrique dos
Santos, Adriano Kerles de Deus Monteiro) o que percebemos é que a própria
singularidade de um curso de pós-graduação de ensino de língua e literatura torna mais
problemático o diagnóstico de Zilberman de que a teoria “não colabora para o
conhecimento de seu objeto” (2016, p. 415), pois a presença do termo representação em
muitos textos mostra uma tentativa de compreender os modos como imaginamos nossas
identidades, quem somos e como atuamos como professores, e como funciona nosso
objeto de trabalho, de estudo e de prazer. E assim talvez estejamos contribuindo, como
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acredito que os textos aqui estão, para reinventar a justificativa para o lugar e o papel da
literatura no século XXI.
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CAPÍTULO 1
REPRESENTAÇÕES LITERÁRIAS DO CONFLITO INTERIOR DE HOMENS
APAIXONADOS POR PROSTITUTAS
Antônio Adailton Silva
Núbia Régia de Almeida
Considerações Iniciais
Muitas obras de arte têm como tema a prostituição ou fazem alguma alusão a
essa prática. Toulouse-Lautrec representou, através da pintura, o interior de um bordel
com a sua obra Salão na Rue des Moulins, de 1894 (TOULOUSE-LAUTREC
FOUNDATION, 2017), cenário no qual há seis elegantes mulheres, sugestivamente
prostitutas, em situação de disponibilidade para a clientela; Jorge Amado colocou como
personagem principal de uma de suas obras, Tieta do Agreste (1977), uma mulher que,
expulsa de sua cidade, retorna rica e guardando um segredo: havia feito sua fortuna com
a prostituição; Gregório de Matos, vulgo “Boca do Inferno”, em dura crítica à sociedade
baiana, inclui as “putas” em seu poema Epigrama como sendo um dos itens das “lidas
todas de um frade” (RELEITURAS, 2017, Online).
As mulheres prostitutas costumam ser apresentadas nas obras como pessoas
que possuem um produto muito desejado pelo homem: o próprio corpo. Em troca de
favores sexuais, podem receber desde dinheiro aos mais diversos artigos, como objetos
de valor, perdão por alguma falha e até mesmo informação.
No plano social, normalmente, são tratadas com menosprezo e às vezes são
vítimas do ódio daquelas pessoas que se sentem, de alguma maneira, prejudicadas com
esta prática que remonta à Antiguidade. Frequentemente referidas como “mulheres não
direitas” ou “mulheres da vida”, as prostitutas costumam ser tratadas de forma
pejorativa, e um destes tratamentos é o termo “puta” – chulo, depreciativo, e, muitas
vezes usado de forma agressiva.
Uma questão levantada no presente capítulo é: apesar do significado social
concernente ao papel que exercem, existe espaço para as mulheres prostitutas serem
representadas também como pessoas dignas de receber genuíno afeto masculino?
Para desenvolver esta ideia são discutidas neste trabalho duas obras nas quais o
personagem principal de uma prosa e o eu lírico de um texto em verso se mostram
inicialmente como pessoas que agem conforme o senso comum, concebendo as
13

prostitutas segundo o estereótipo a elas atribuído, de quem se pode usufruir e até mesmo
abusar, desde que se pague o preço. Na sequência, revelam um interesse mais do que
comercial por essas mulheres, mostrando uma intenção mais sublime, mas causadora de
conflito interior.
A primeira obra é Memória de minhas putas tristes, de Gabriel Garcia
Márquez, publicada inicialmente no ano de 2004. A segunda é a letra da canção 22
Acacia Avenue, do grupo musical inglês Iron Maiden, que faz parte do álbum The
number of the beast, lançado em 1982. Para examinar os dados visando melhor
compreender os conflitos que envolvem os personagens das obras analisadas,
utilizaram-se principalmente, os trabalhos de Silvia Barbosa de Carvalho (2000) e
Marina de Andrade Marconi e Zelia Maria Neves Presotto (2006).
Família, adultério, prostituição e a condição feminina.
Ter sido mulher ao longo da história remete a luta por espaço e por direitos,
pela possibilidade de participar de forma cada vez mais presente e intensa dos processos
decisórios e da execução de atividades gerais na sociedade, mesmo aquelas
consideradas estritamente masculinas, desvinculando-se da condição estrita de operária
do lar.
Determinados fatores emergiram, no passado, como barreiras contra a
concretização dessa participação, de modo que o papel feminino dentro das sociedades
humanas comumente era relegado ao trabalho doméstico, pois assim atenderia às
necessidades da família. Para Marconi e Presotto (2006, p. 126), a divisão do trabalho
remete aos primórdios da vida humana grupal, e o sexo tem sido um dos principais
fatores no que concerne às atribuições de tarefas, principalmente em virtude de fatores
biológicos e culturais: em muitas sociedades, os homens consideram as mulheres sem
capacidade ou mesmo dignidade para realizar certas atividades, cabendo a elas o papel
de “cuidar dos filhos, alimentá-los, cuidar da casa”, enquanto que ao homem caberiam
tarefas como caçar, lutar e construir abrigos.
A família, segundo Marconi e Presotto (2006), por existir em todos os
agrupamentos humanos, é considerada o fundamento universal das sociedades, tendo
sido originariamente um fenômeno biológico de conservação e reprodução, mas
transformando-se a seguir em um fenômeno social. Essas autoras citam, dentre as
funções básicas da família: a sexual, a reprodução, a econômica e a educacional. Quanto
14

à função sexual, elas dizem que esta atende a própria necessidade sexual, e é permitida
pela institucionalização da união ou casamento. Dizem ainda que a satisfação sexual é
às vezes permitida fora do casamento, mas a reprodução raramente é aprovada fora da
família.
Diversas são as possibilidades de estruturar os grupos familiares, variando os
tipos de cultura para cultura. No ocidente, o tipo de família mais comum é o elementar e
monogâmico (MARCONI E PRESOTTO, 2006), o que equivale a uma unidade
formada por um homem, sua esposa e os filhos de ambos, gerados ou adotados, todos
vivendo sob uma união reconhecida socialmente.
Famílias, contudo, apesar das supostas vantagens decorrentes de suas funções
básicas, referidas anteriormente, podem se desfazer. Dentre as causas mais comuns,
Marconi e Presotto (2006) citam maus tratos, doenças, negligência de um cônjuge com
os demais membros, esterilidade, incapacidade sexual e adultério.
A separação, contudo, nas sociedades onde é forte a influência monoteísta, não
é bem vista. A exemplo, pode-se citar uma passagem do Novo Testamento da Bíblia
Cristã (Marcos, 10:2-9), quando alguns fariseus teriam se aproximado de Jesus para
colocá-lo à prova com uma questão bastante polêmica:
2 E, aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: É
lícito ao marido repudiar sua mulher?
3 Ele lhes respondeu: Que vos ordenou Moisés?
4 Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar.
5 Mas Jesus lhes disse: Por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou
escrito esse mandamento;
6 porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher.
7 Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe [e unir-se-á a sua mulher],
8 e, com sua mulher, serão os dois uma só carne. De modo que já não são
dois, mas uma só carne.
9 Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem (A BÍBLIA
SAGRADA-NOVO TESTAMENTO, 1999, p. 39).

A referência ao divórcio, nas citações acima, passa pela crítica ao adultério,
sendo este um fenômeno a ser combatido sob pena de, praticado, provocar um dano à
união de homem e mulher, união realizada pelo Deus bíblico, que o homem não deveria
desfazer. Tanto o homem quanto a mulher, nas palavras do personagem bíblico Jesus,
cometeriam adultério ao preterir o cônjuge em razão de outro. Há que se considerar,
contudo, que, para a mulher, em virtude de sua condição social de pessoa ligada ao lar,
sem desempenhar uma função que lhe permitisse prover o próprio sustento, divorciar-se
na condição de adúltera teria como decorrência dois importantes prejuízos: ficar sem um
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homem para sustentá-la; e ser marcada socialmente pelo pecado da carne, uma mancha
provocadora de discriminação por parte de outrem.
Analisando esta visão da religião cristã, no caso de o adultério masculino levar
à separação, duas são as mulheres em conflito: a esposa que sofre com a ação do
marido, por perder o seu sustentáculo econômico; e a outra, a que se relacionou com o
homem, por ter cometido o pecado da carne em forma de adultério, contrariando um
preceito sagrado.
Tal visão pode justificar, em parte, o ódio histórico, nas sociedades cristãs,
assim como noutras, monoteístas, das pessoas em geral ao fenômeno da prostituição,
visto que esta prática tem sido exercida principalmente por mulheres, e frequentemente
está relacionada a adultério. As prostitutas seriam, neste caso, um significante cujo
significado é o de um ser repugnante, por ferir, com sua atividade, leis sagradas e a
estabilidade da família. Leis que seus próprios defensores não hesitam em infringir,
como em Gênesis 38.
Gênesis 38 conta a história de Judá e Tamar. Primogênito de Judá, Er casa-se
com Tamar. Contudo, Deus o mata, por considerá-lo mau. O segundo filho de Judá,
Onã, casa-se com a viúva. Por não querer dar descendentes a seu irmão morto, derrama
seu sêmen no chão. Por isso, Deus também o mata. Judá ordena a Tamar que vá para a
casa do pai, até que seu terceiro filho, Selá, possa desposá-la. Avisada que Judá iria a
Timnate, Tamar troca suas roupas de viúva por um véu. Judá não a reconhece.
Acreditando se tratar de uma prostituta, relaciona-se sexualmente com ela ao preço de
um cabrito. O versículo 24 mostra o senso de justiça masculino naquele contexto:
“Passados quase três meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está
grávida. Então, disse Judá: Tirai-a fora para que seja queimada” (A BÍBLIA
SAGRADA-ANTIGO TESTAMENTO, 1999, p. 30). O homem que procurou e se
satisfez com serviços de prostituta, ignorando ser ele mesmo o pai do filho em gestação,
ordena que sua nora seja queimada por considerá-la uma prostituta.
Em sua condição de dependentes dos homens, as mulheres sofrem emocional e
economicamente com a perda do companheiro, sofrem por razões culturais, pois fica
associada a uma lacuna de valores sociais que deveriam ter sido preservados, e sofrem
por conta de questões religiosas, devido à noção de pecado enraizada nas sociedades
cristãs.
Assim, ficam estabelecidas duas categorias de mulheres: as direitas (não
prostitutas) e as não direitas (prostitutas). Para Carvalho (2000), as primeiras alusões a
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divisões entre prostitutas e "mulheres direitas" datam de 2000 a.C na Suméria. Pode-se
pensar que o preconceito e a discriminação da atualidade não sejam em razão de raízes
históricas tão remotas, nem que sirvam de orientação do olhar sobre o outro e sobre si
mesmo. Mas o fato é que a diferença entre "alguém que é direito" e "alguém que se
perdeu" continua sendo delimitada de forma tendenciosa pelas motivações já referidas.
Para Carvalho (2000), contudo, o que existem são papéis sociais, e que cabe à
mulher tomar decisões muito difíceis, em função da herança histórica, religiosa e social
na assunção das suas identificações. Para essa autora, existem dois campos de batalha
para as mulheres consideradas não direitas, cabendo a elas cumprir um papel social em
cada lugar ou circunstância. No espaço de dentro (prostituição) deve ser mais ousada e
independente que as “mulheres direitas”, atuando com uma performance menos passiva
que estas últimas, permitindo ainda, mediante negociação, jogos e práticas sexuais que
as “mulheres de casa” normalmente não permitiriam. Fora do campo de batalha,
contudo, não mais no papel de jogadora sexual, passam a desempenhar funções típicas
das “mulheres direitas” e, contrariando o discurso da normalidade rejeitada, mantêm
valores morais rígidos em relação a filhos e família.
Contudo, o passado continua se fazendo presente. Punições morais talvez
sejam uma forma de ferir as mulheres “não direitas” atualmente, em substituição ao que
é registrado em Deuteronômio 22:20-21 (BÍBLIA SAGRADA, 1999), que preconizava
o apedrejamento à porta da casa do pai até a morte da mulher que cometesse adultério e
prostituição.
20 Porém, se isto for verdade, que se não achou na moça a virgindade,
21 então, a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens de sua cidade a
apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa
de seu pai; assim, eliminarás o mal do meio de ti (A BÍBLIA SAGRADAANTIGO TESTAMENTO, 1999, p. 144).

O versículo é concluído com uma referência a eliminação do mal do meio em
que se vive. O mal seria a prostituição. Também o homem teria o mesmo destino caso
fosse surpreendido no leito com a mulher de outro.
A título de exemplo, cite-se um episódio registrado em vídeo, e que circulou na
internet no início de 2017, em que uma mulher, identificada como pastora evangélica,
foi mostrada saindo de um motel com um amante. O marido, a pretexto de registrar
flagrante, submete-a a uma cena de humilhação pública. Ele próprio se dirige à câmera
dando a sua explicação dos fatos. As imagens foram postadas na internet em 15 de
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janeiro de 2017 (YOUTUBE, 2017). Com essa atitude o marido expôs a mulher em
espaço público, em atitude simbólica equivalente a um apedrejamento. Usando de força
física, ele a manteve presa com suas mãos, impedindo-a de exercer seu direito de ir e
vir. Na exposição pública, exercendo o papel de juiz, mas sem permitir a ela se
defender, prevaleceu a lei dele, o mais forte.
Casos de humilhação, difamação, julgamento contra mulheres que cometem
adultério ou que vivem da prostituição ocorrem diariamente de diversas formas, mesmo
o adultério não sendo mais crime previsto pelo código penal brasileiro, pois foi
revogado em 2005, pela Lei nº 11.106 de 28 de março (BRASIL, 2017a; 2017b).
No Brasil, em pleno século XXI, mesmo depois das conquistas alcançadas a
partir das lutas realizadas pelos movimentos feministas iniciados na década de 1960, no
sentido de levar a sociedade a compreender que as mulheres não poderiam continuar
sendo um grupo oprimido apenas pela condição de ter nascido com o sexo feminino,
que não poderiam mais admitir que elas fossem vítimas e que sofressem as
consequências

de uma sociedade secularmente preconceituosa,

repressora e

discriminatória (SILVA, 2010, p. 559), ainda ocorrem situações como essa em que a
mulher é submetida a uma situação vexatória, constrangedora, agressiva, simplesmente
pela condição de ser do sexo feminino e estar praticando adultério. Porém, diante de
uma sociedade repressora e discriminatória, “apedrejam” a mulher publicamente como
forma de lhe infligir castigo, como acontecia já na Antiguidade, e como ainda é prática
corrente em determinadas sociedades.
Carvalho (2000) afirma que as desigualdades econômicas e sociais fomentam a
exploração sexual. Mas a prostituição apresenta diferentes nuances entre as classes
sociais, sugerindo a relativização de sua ligação com a miséria da população. Nem esse
fato impede que sejam chamadas vulgarmente de “putas”.
Chamar uma mulher de “puta” ou alguma das variantes desta palavra é um
desrespeito, uma ofensa e um xingamento, seja ela prostituta ou não. Segundo Carvalho
(2000), alteram-se os adjetivos, mas a versão final tende à segregação. Legalmente,
excetuando-se a infância e a adolescência, não existe restrição para a prática da
prostituição no Brasil. Segundo Rodrigues (2004), o Código Penal brasileiro não aborda
a prostituição, mas o favorecimento, indução ou proveito da prostituição ou ainda
manter casa de prostituição como “Crime contra os costumes”.
Diante do exposto, não é difícil perceber como a força religiosa e a cultural
inibem a assunção aberta da afetividade masculina por uma prostituta que se venha a
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amar. Amar uma prostituta, portanto, não é ilegal. Mas exige a capacidade do
enfrentamento da discriminação pelo tipo de parceira escolhida para com ela se
associar; exige lutar contra conceitos há muito arraigados na sociedade como um todo e,
por conseguinte, na cultura e nas mentalidades; exige o rompimento com a própria
opinião e com o mundo. Tal rompimento nem sempre é plenamente efetivo, pois da
mulher, pelos motivos já discutidos, continua-se exigindo costumeiramente que abdique
de seu mundo para viver o do homem que a quer como cônjuge. É o que se pretende
mostrar com a análise a seguir.
Descobrindo o amor aos noventa... por uma puta
Gabriel José García Márquez nasceu em 1927 em Aracataca, Colômbia. A obra
de maior sucesso desse autor, falecido em 2014, é intitulada Cem anos de solidão. Em
1982 foi agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura (ESCRITORES.ORG, 2010).
Sua obra Memória de minhas putas tristes foi publicada em 2004. Escrita em
cinco capítulos, conta a história de um homem que decide dar a si mesmo, no dia do seu
aniversário de noventa anos de idade, um insólito presente: “uma noite de amor louco
com uma adolescente virgem” (MARQUEZ, 2005, p. 7). Para obter a tal virgem, o
nonagenário faz a solicitação a Rosa Cabarcas, proprietária de uma casa clandestina, a
qual ele não frequentava havia vinte anos.
Este homem revela que vive numa casa onde passou todos os seus dias “sem
mulher, nem fortuna”, onde viveram e morreram seus pais e onde se propôs morrer só.
Ficou sozinho aos trinta e dois anos de idade. Trabalhou por quarenta anos no El Diario
de La Paz. Encontrava-se, ao completar seus noventas anos, já aposentado, escrevendo
crônicas dominicais para um jornal e, eventualmente, fazendo serviços de resenhas de
música e teatro (MÁRQUEZ, 2005, p. 8-9).
Quanto a sua idade sexual, ele diz que nunca lhe preocupou, pois isso não
depende tanto de si quanto das mulheres, que quando querem sabem o como e o porquê
(2005, p. 14). Relata ter sido sempre uma pessoa sozinha, sem amigos, almoçava
sozinho e cumpria sua determinação de não se ligar emocionalmente a ninguém, o que
levava a efeito dormindo com variadas companhias, sempre em um bordel escolhido ao
acaso, mas no qual entrava às escondidas, pelas portas dos fundos. Foi com este
procedimento e devido à reduzida espessura das paredes que tomou conhecimento da
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pederastia de quem ele chamou de “falastrões da política”, que se saciavam com
meninos órfãos (MÁRQUEZ, 2005, p. 19-20).
A inserção do teor do parágrafo anterior na obra leva a crer que Márquez quis
expor a hipocrisia da sociedade que, se por um lado rotula as prostitutas de “mulheres
não direitas”, tem em muitos daqueles considerados seus melhores cidadãos ávidos
clientes clandestinos dos serviços sexuais que tanto criticam oficialmente.
Recebe ligação de Rosa Cabarcas, que lhe informa ter obtido sucesso, mas a
virgem que ele pediu tem apenas uns catorze anos de idade. Cabarcas se mostra
preocupada com a questão dos perigos diante da lei caso seja surpreendida com uma
menina desta idade em seu estabelecimento. O protagonista conjecturou que aquela
queixa não fazia sentido, pois o quintal de Cabarcas “era a Arcádia da autoridade local,
do governador até o último bedel da prefeitura” (MÁRQUEZ, 2005, p. 22-23).
Ao chegar ao estabelecimento de Cabarcas, tomou conhecimento de que a
menina já o esperava desde as dez da noite. Ela lhe revela que a menina é bela, limpa,
bem educada, está assustada por saber que uma amiga havia sangrado até o fim em duas
horas, após sair com um estivador; era pobre e trabalhava o dia inteiro pregando botões
numa fábrica, um trabalho considerado mais duro do que picar pedras. Informou ainda
que havia dado à menina beberagem de valeriana com brometo, que a fez dormir
(MÁRQUEZ, 2005, p. 30).
Levado por Cabarcas até o aposento em que a menina dormia, o protagonista
confessa estar atordoado, sem saber o que fazer. Rosa o deixa e ele se vê “sozinho com
o terror”. Entra, por fim, no quarto e “com o coração desvairado” vê “a menina
adormecida, nua e desamparada na enorme cama de aluguel, tal e como sua mãe a tinha
parido”. Não consegue mais do que contemplar e se encantar com cada detalhe do corpo
inerte da menina adormecida. Declara ainda ser “impossível imaginar como seria a sua
cara lambuzada de cores, a espessa crosta de pó-de-arroz com dois remendos de carmim
nas bochechas, as pestanas postiças, as sobrancelhas e pálpebras que pareciam pintadas
com tição, e os lábios aumentados com um verniz de chocolate” (MÁRQUEZ, 2005, p.
31-32).
Levantou ainda uma hipótese sobre o gênio dela: “nariz altivo, as sobrancelhas
encontradas, os lábios intensos [...] um meigo touro de briga” (MÁRQUEZ, 2005, p.
32).
Tendo ido ao banheiro às 11 da noite, viu as pobres roupas dela sobre uma
cadeira. Não somente as roupas, mas todos os pertences tão pobres e envilecidos que ele
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não pôde imaginar ninguém tão pobre. Despiu-se e sentou-se na cama e revisou seu
corpo detalhadamente, deslizando, em seguida, o dedo indicador pela nuca da menina, o
que a fez estremecer e voltar-se na direção dele sem, contudo, despertar. Apertou o seu
nariz, ao que ela sacudiu afastando a cabeça e dando-lhe as costas ainda sem despertar.
Tentou por fim separar com o joelho as pernas dela, ao que ela se opôs. Chamou-a, em
súplica ansiosa, de Delgadina, mas ela apenas gemeu e se encolheu (MARQUEZ, 2005,
p. 33-34).
Decidiu não despertá-la, desligou o rádio e a luz para dormir. Acordou de
madrugada e refletiu sobre algo novo estar acontecendo com ele. Com ele que “ignorava
as manhas da sedução e sempre tinha escolhido ao acaso as noivas de uma noite, mais
pelo preço que pelos encantos” e faziam amores sem amor, sempre meio vestidos e na
escuridão para se imaginarem melhores. Mas naquela noite, ele havia descoberto o
“prazer inverossímil de contemplar, sem as angústias do desejo e os estorvos do pudor,
o corpo de uma mulher adormecida” (MARQUEZ, 2005, p. 35).
Percebe-se até aqui, uma mudança se passando por um homem que em toda a
sua vida nunca se apaixonara, e que sua relação sexual com as mulheres sempre foi de
ordem comercial. Mesmo no momento em que contempla o corpo da menina a quem
chamou Delgadina, sem conseguir, contudo, levar a cabo o plano que em outros tempos
não hesitaria em executar, ainda não está caracterizado o seu amor pela menina, mas
apenas a descoberta de outra possibilidade de obter prazer: a contemplação do corpo
feminino. Se existe paixão, está ainda reprimida.
A menina continuava virgem. Logo, na prática, ainda não era uma prostituta,
apesar de já ter se entregue a esta atividade, a qual somente ainda não fora consumada,
não porque não quisesse, mas porque o seu cliente assim não o quis.
Quando chegou ao jornal para entregar a crônica, sua intenção era retornar para
casa imediatamente, mas o pessoal estava esperando para comemorar o seu aniversário.
Foi a primeira comemoração de aniversário de sua vida, e quando cantaram os parabéns,
aquele, que até então havia mostrado uma dureza de espírito infalível, foi obrigado a
fazer um esforço para não chorar, ao mesmo tempo em que, sem saber por que,
lembrou-se da menina sem motivo algum, no que afirmou não ser “um golpe de rancor
mas de compaixão tardia por uma criatura” de quem não esperava tornar a se lembrar
(MÁRQUEZ, 2005, p. 49).
Já em casa, recebe um telefonema de Rosa Cabarcas, indignada pelo fato de ele
sequer ter acordado a garota, e alega ainda que “uma mulher não perdoa nunca que um
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homem a despreze na estreia”. Rosa ainda o provoca, dizendo-lhe que a menina acha
que ele já não serve mais para nada. Ele responde que o estado da menina é deplorável,
“carne de hospital”. Rosa promete consertar o problema e até mesmo fazer a menina
devolver o dinheiro pago pelo não serviço, intenção esta que não se consumou
(MÁRQUEZ, 2005, p. 51-52).
Neste diálogo, notam-se dois pontos bastante relevantes para a discussão:
primeiro, o desdém com que o protagonista se refere à menina, mostrando já uma
oscilação de sentimento, pois momentos antes ele pensara nela, apesar de ter afirmado
que fora com “compaixão tardia”; segundo, ambos se referem à menina como um
objeto, sem sentimento e sem desejo, já a tratando como o senso comum considera que
deve ser o tratamento dispensado a uma prostituta.
Ele sai de casa às sete da noite atendendo a um convite de honra para um
concerto musical. Ao retornar, recebe telefonema de Rosa Cabarcas, que lhe informou
ter também um presente para ele: era a menina. Recusou, de início. Cabarcas tentou
convencê-lo a falar com ela ao telefone, e ele também recusou (MÁRQUEZ, 2005, p.
52).
Dois dias depois, às sete da noite, sem poder se controlar, telefona para Rosa
Cabarcas e pede desculpas pela sua “malcriação” daquela manhã. Pediu que a menina o
esperasse em estado natural, nua e sem verniz na cara. Mais uma vez ficou combinado
para as dez da noite (MÁRQUEZ, 2005, p. 61-62).
Rosa Cabarcas disse-lhe que tratasse bem a menina, pois ainda estava
assustada pela vez anterior. Ele acreditava que, por causa disso, ela havia aumentado a
dose de valeriana, pois a menina dormia tanto desta vez quanto da anterior. Passou a
enxugar o suor da pequena e sentiu um grande prazer com isso. Após um certo tempo
deste jogo que se repetia, foi para a cama e dormiu até as cinco da manhã. E foi para
casa embaixo de uma forte chuva (MÁRQUEZ, 2005, p. 64-65).
Sentiu febre à tarde e dor de cabeça, espirrou várias vezes, mesmo assim
achava-se forte como jamais havia se sentido antes. Teve um delírio de que a menina,
trajando o vestido florido, ajudava-o a colocar os livros a salvo, via-a correndo na casa
de um lado para o outro lutando contra a tormenta, toda molhada pela água da chuva.
Ele começa a ceder à ideia de estar sentindo paixão por ela, que, no delírio dele,
perguntava: “Por que você me conheceu tão velho?”, ao que ele respondia: “A idade
não é a que a gente tem, mas a que a gente sente” (MÁRQUEZ, 2005, p. 66-68).
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Telefonou para Rosa, que estava insatisfeita com o desfecho da noite anterior.
Ofereceu outra, mas ele negou protestando, fazia questão que fosse aquela mesmo. Às
dez da noite ele seguiu para lá, mas desta vez levou um quadro, um ventilador e flores.
Ao chegar e empurrar a porta, estava com a respiração desbaratada, mas a menina
dormia como sempre. No quarto, arrumou as coisas que havia levado, deitou-se e
passou a contemplá-la e tocá-la. Conversou com ela como se estivesse acordada, fez
comentários sobre o quadro e disse que o deixaria para que fosse a primeira coisa a ser
vista por ela ao acordar (MÁRQUEZ, 2005, p. 69-72).
Finalmente, já em casa, admitiu que estava “atormentado de amor”. E a alegria
que sentia o levou a renovar também a sua casa, colocando em ordem a bagunça,
adquirindo novos itens e se livrando de outros (MÁRQUEZ, 2005, p. 73). No amor não
consumado, mas sentido com uma intensidade e uma felicidade que jamais sentira,
acabou descobrindo sua obsessão por cada coisa no devido lugar, e cada assunto no
devido tempo. Fez descobertas sobre si mesmo, admitiu ter virado outro, leu clássicos
que lhe mandaram ler na adolescência, mergulhou nas letras românticas que tanto
repudiava, passou a falar sozinho diante do espelho. Mais do que apaixonado, admitiu:
“Estou louco de amor” (MÁRQUEZ, 2005, p.74-75).
Deslumbrava-se com tudo o que dizia respeito à menina. Ela estava
aprendendo a ler com os recados que deixava para ela. Preocupado, pediu ajuda a Rosa
quando percebeu que ela havia adoecido. Presenteou-a no aniversário dela, noite em que
cantou para ela e beijou o seu corpo adormecido. E prosseguiram os delírios de que a
menina frequentava a sua casa. (MÁRQUEZ, 2005, p. 79-84).
Um incidente no estabelecimento de Rosa Cabarcas a obriga a se ausentar por
um mês. Neste ínterim, ele passou a procurar atormentado a menina, cujo verdadeiro
nome não sabia. Rosa retorna e um novo encontro é marcado. Às dez da noite, ele
comparece, carregado de caixas de chocolate, torrones e caramelos, e uma cesta de rosas
para cobrir a cama. Percebeu que a menina havia crescido, mas ficou atordoado com a
sua aparência, que pela primeira vez estava forjada como uma verdadeira prostituta.
Não se conteve e gritou: “Puta!”. Ele chegou à conclusão que na noite do incidente,
Rosa Cabarcas, para se livrar das penalidades da lei, havia vendido a virgindade da
menina para algum figurão. Arrebatou com imensa fúria todos os objetos que havia
usado para adornar o quarto, enquanto a menina, finalmente acordada, ficou de costas
em espasmos até o fim daquela cena (MÁRQUEZ, 2005, p. 103-104).
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Mesmo após a explicação de Rosa Cabarcas, afirmando que a menina
continuava virgem, o protagonista, ainda atormentado, diz: “Putas de merda”. “Não
quero mais nada de você, nem de nenhuma outra bugra no mundo, e menos ainda quero
saber dela”. E partiu (MÁRQUEZ, 2005, p. 106).
Fica patente, a esta altura da análise, a representação que o protagonista da
obra de Marquez faz do homem comum e contaminado pelas representações sociais,
que o fazem ver as prostitutas como seres que não merecem o amor de um homem. O
rompante representa a frustração de uma expectativa, e a visão de si mesmo como um
tolo que se deixou ludibriar e agora precisa processar a vergonha típica de quem perde a
honra por ser flagrado expressando um sentimento e fazendo algo que a sociedade
reprova.
Contudo, apesar do preconceito e da recente demonstração de fúria
discriminatória de quem foi vexado, o sentimento dentro de si falava mais forte do que
as convenções sociais. Após conversar com uma antiga amiga, ele expõe seus
sentimentos e ouve como recomendação que fosse procurar a menina. Assim o fez,
mesmo sem ter a certeza, como no último encontro com Rosa Cabarcas, de que a
menina não era mais virgem. Isso parecia não mais importar (MÁRQUEZ, 2005, p.
109-110).
Marcado mais um encontro, o protagonista toma conhecimento por Cabarcas
de que a menina está “zonza de amor” por ele. Ele, radiante como nunca, apresenta estas
últimas palavras: “Era enfim a vida real, com meu coração a salvo, e condenado a
morrer de bom amor na agonia feliz de qualquer dia depois dos meus cem anos”
(MÁRQUEZ, 2005, p. 127).
Anos cuja maioria foi vivida sem amor. Mas, ainda que tardiamente, fez valer a
sua existência, pela intensidade, mas sobretudo por conhecer um belo lado de si mesmo
que acabou descobrindo somente devido aos encantos de uma mulher, que, neste caso,
era uma puta.
Pegue suas coisas e venha comigo, Charlotte
O Iron Maiden é uma banda inglesa de Heavy Metal fundada em meados dos
anos 70, tendo lançado o seu primeiro álbum (Long Play) apenas em 1980. Desde então
esta banda já lançou 16 álbuns, tendo sido o 16º em setembro de 2015. A banda foi
fundada pelo baixista Steve Harris, em torno do qual gravitaram diversos componentes:
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guitarristas, bateristas e vocalistas. A formação atual, que não muda desde 1999, conta
com três guitarristas, mais o baterista, o vocalista e o líder, Harris, totalizando seis
componentes.
As letras das canções abordam uma temática bastante variada, tendo inspiração
em obras literárias, cinematográficas, em fatos históricos, em religiões, como também
tratam de temas universais e assuntos da realidade contextual do mundo, como vida,
morte, amor, sociedade e infância.
O objetivo aqui é apresentar uma interpretação da canção 22 Acacia Avenue
focalizando o afeto de um homem por uma prostituta chamada Charlotte. Publicada em
seu terceiro álbum, essa canção é, na verdade, uma espécie de segundo ato de outra
canção que consta no primeiro álbum da banda. O nome daquela canção é Charlotte the
harlot (Charlotte, a prostituta).
Nas primeiras estrofes da canção Charlotte the harlot o eu lírico tece críticas à
prostituta pelo comportamento moralmente reprovável, tanto no que tange a fazer sexo
com qualquer um, como pelo fato de não sentir remorso nem ter sentimentos, pois ela
estaria sendo muito fria tirando o dinheiro de homens que já morreram há muito tempo.
Taking so many men to your room, don't you feel no remorse?
You charge them a "fiver", it's only for starters and ten for the main course.
And you've got no feelings, they died long ago, don't you care who you let
in?
And don't you know you're breaking the law with the service you're giving.
(MURRAY, 1980).

A expressão “morreram há muito tempo” (died long ago) pode ter o sentido de
homens sem perspectivas, com sentimentos frustrados, e que veem no sexo fácil com
uma prostituta um paliativo para a sua dor ou para os conflitos que permeiam a sua
existência.
Após introduzir os primeiros versos embalados por riffs bastante vigorosos, a
canção Charlotte de harlot se transforma em uma melodia lenta e suave, na qual são
cantados os seguintes versos:
There was a time when you left me standing there
Picking up pieces of love off the floor
Well, Charlotte, you left me alone in there
To make your ends as a bloody whore
Well, Charlotte, you told me you love me true
Picking up pieces of love yesterday
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Well, Charlotte, your drawers are off color too
'Cause you're making love all day (MURRAY, 1980).

Esse trecho pode ser traduzido como segue: “Houve um tempo em que você
me deixou lá esperando / catando pedaços de amor no chão. / Bem, Charlotte, você me
deixou sozinho lá / para alcançar seus objetivos como uma prostituta sangrenta. / Bem,
Charlotte, você me disse que me ama de verdade / apanhando os pedaços do amor
ontem. / Bem, Charlotte, suas gavetas também estão sem cor / porque você passa o dia
todo fazendo amor”. A palavra “drawer” pode também significar “chamariz”, ou seja,
ela pode estar se descuidando da própria aparência (off color) por se dedicar demais a
sua ocupação (making love all day). O andamento lento a esta altura da canção parece
ter como objetivo transmitir para o ouvinte da canção a profundidade do sentimento do
eu lírico, como uma súplica. Contudo, ele parece se dar conta de que ela não se rende ao
seu discurso, e o instrumental da canção retorna fortemente agressivo.
Resumindo, em Charlotte the harlot o eu lírico mostra-se já apaixonado por
esta mulher, mas frustrado pelo fato de ela preferir viver como uma prostituta, mesmo
após ouvir todos os argumentos, e isso o deixa aparentemente sem esperanças.
A canção 22 Acacia Avenue tem como subtítulo a expressão The continuing
saga of Charlotte the harlot (a continuação da saga de Charlotte, a prostituta). Mas o
que se vê é a continuação da saga de um homem apaixonado que não consegue a
rendição da mulher amada.
Nas duas primeiras estrofes de 22 Acacia Avenue, o eu lírico conversa com
outro, sugerindo-lhe que, caso esteja deprimido e sozinho (depressed and lonely), vá até
a Avenida Acácia, número 22, pois lá há uma dama que poderá atendê-lo desde que este
personagem, não nominado, esteja disposto a pagar 15 libras pelo serviço.
If you're feeling down depressed and lonely
I know a place where we can go
22 Acacia Avenue
Meet a lady that I know
So if you're looking for a good time
And you're prepared to pay the price
Fifteen quid is all she asks for
Everybody's got their vice
If you're waiting for a long time
For the rest to do their piece
You can tell her that you know me
And you might even get it free
So any time you're down the east end
Don't you hesitate to go
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You can take my honest word for it
She'll teach you more than you can know (HARRIS; SMITH, 1982).

Diz ainda que se o seu interlocutor disser à dama quem o enviou até ela, deverá
conseguir o serviço gratuitamente, incluindo a aprendizagem de muito mais do que ele
já sabe. Percebe-se que há uma relação entre as características “deprimido e sozinho” do
personagem que emerge nesta canção com os homens que já morreram metaforicamente
(died long ago) na canção Charlotte the harlot. Observa-se também neste trecho o mito
que envolve a prostituta como sendo uma mulher bastante habilidosa na arte de fazer
sexo, determinante como fator motivador para que os homens as prefiram no sentido de
realizar suas fantasias (CARVALHO, 2000).
Na terceira e na quarta estrofes, o eu lírico se volta para Charlotte. Ele fala
sobre o quanto a vida de prostituta é prejudicial a ela:
Charlotte can't you get out from all this madness?
Can't you see it only brings you sadness?
When you entertain your men don't know the risk of getting disease?
Some day when you're reaching the age of forty
I bet you'll regret the days when you were laying
Nobody then will want to know you won't have any beautiful wares to show
any more (HARRIS, SMITH, 1982).

Ele qualifica a vida levada por Charlotte, alegando que é uma “loucura”.
Pergunta se ela não vê que isso só pode lhe trazer tristeza e se ela não sabe do risco de
contrair uma doença quando está entretendo os homens. Tais questionamentos vão ao
encontro das informações que circulam sobre os riscos de aquisição de alguma doença
sexualmente transmissível. Segundo Carvalho (2000), a prostituição tem sido
amplamente discutida no âmbito das doenças sexualmente transmissíveis e da
epidemiologia.
Quanto à sugestão dada a Charlotte para que saia daquela loucura (prática da
prostituição), Carvalho (2000) diz que para além da cultura do risco e da aventura, e da
necessidade, ou não, de a mulher prostituir-se, deve prevalecer o direito de cada um
sobre o uso do próprio corpo, o qual não pode estar sob o domínio do outro, mas ser
uma escolha do próprio sujeito, no caso, a prostituta.
A paixão do eu lírico por Charlotte é determinante para afirmar os conceitos
prejudiciais concernentes à atividade que ela exerce, e para a sugestão de que ela deve
sair de tal vida. Acrescenta, em seguida, que aposta que quando ela chegar aos quarenta
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anos de idade se arrependerá pelo tempo em que atuou como prostituta, e que ninguém
mais vai se interessar por ela, que não terá mais encantos para mostrar. A palavra wares
é traduzida como “encantos” por tratar-se de um poema, em lugar de “mercadoria”, que
seria o seu significado literal, que a sociedade, efetivamente, prefere.
Carvalho (2000) afirma que as garotas, além de se diferenciarem por atributos
físicos e sociais, para terem sucesso neste mercado é preciso cuidar da beleza e usar
roupas elegantes, sinônimo de realização pessoal e de felicidade. Não procedendo desta
forma, suas possibilidades de trabalho podem ficar sob ameaça.
A soma das ideias das cinco primeiras estrofes de 22 Acacia Avenue não
demonstra, por parte do eu lírico, mais do que apenas desprezo pela pessoa de Charlotte,
pois ele primeiro recomenda seus serviços a outra pessoa, e em seguida mostra uma
preocupação com a saúde e com o futuro desta mulher que não sai de sua mente. Não
deixa claro, contudo, que tal preocupação é vestígio de uma paixão.
22, the avenue that's the place where we all go
You will find it's warm inside the red light's burning bright tonight
Charlotte isn't it time you stopped this mad life?
Don't you ever think about the bad times?
Why do you have to live this way?
Do you enjoy your lay or is it the pay?
Sometimes when your strolling down the avenue
The way you walk it make men think of having you
When you're walking down the street
Everybody stops and turns to stare at you (HARRIS, SMITH, 1982).

Os dois versos iniciais da citação são o refrão, e falam do aspecto motivador
que possui o local indicado pelo título da canção: aconchegante e com luz vermelha
brilhando à noite, o que corresponde à formação do imaginário popular a respeito das
casas de prostituição, servindo como um componente definidor de que Charlotte
trabalha mesmo em um prostíbulo. O discurso do eu lírico neste trecho se volta mais
uma vez para o interlocutor inicial.
Nas duas estrofes seguintes o discurso é direcionado novamente para Charlotte,
já fazendo crer que o eu lírico parece viver um conflito sentimental, pois, ao mesmo
tempo em que estimula alguém a usufruir dos serviços de Charlotte, sugere a ela que
abandone a prostituição. Numa sequência de perguntas, ele conclui querendo saber se
ela de fato aprecia se prostituir ou se faz isso apenas pelo dinheiro, sendo esta mais uma
questão bastante discutida quando o assunto é a prostituição. Segundo Carvalho (2000),
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para certas garotas, a perspectiva de uma remuneração melhor não justificaria a
insatisfação no trabalho, e os fatores subjetivos influenciam mais que os econômicos.
22, the avenue that's the place where we all go
You will find it's warm inside the red light's burning bright tonight
Beat her mistreat her do anything that you please
Bite her excite her make her get down on her knees
Abuse her misuse her she can take all that you've got
Caress her molest her she always does what you want (HARRIS, SMITH,
1982).

Após repetição do refrão, há uma estrofe com quatro versos que representam a
fantasia que faz parte do imaginário de muitas pessoas a respeito do uso dos serviços de
uma prostituta, segundo o qual, o cliente pode fazer o que bem entender, incluindo
bater, maltratar, morder, excitar, fazê-la ficar de joelhos, abusar, acariciar e molestar
porque ela, representada aqui pela Charlotte, sempre faz (ou deveria se submeter a) o
que o cliente quer.
Desrespeito à figura feminina, por ser uma prostituta, cuja representação social
é altamente pejorativa? Ou parte de um jogo no qual o cliente paga e a profissional se
obriga a cumprir o contrato? Para Carvalho (2000), o desejo humano não pode ser
capturado pela moral e pelos bons costumes. Para essa autora, a prostituição indica o
mistério da sexualidade e sugere que os papéis sexuais definidos pela sociedade não
respondem pelo todo da sexualidade humana.
Nesta sexualidade, há a subjetividade que não se controla, e que na canção se
revela em forma de assunção, na última estrofe, composta por nove versos, da paixão de
um homem por uma mulher:
You're running away don't you know what you're doing
Can't you see it'll lead you to ruin
Charlotte you've taken your life and you've thrown it away
You believe that because what you're earning
Your life's good don't you know that you're hurting
All the people that love you don't cast them aside
All the men that are constantly drooling
It's no life for you stop all that screwing
You're packing your bags and you're coming with me (HARRIS, SMITH,
1982).

Dando sequência a sua fala sobre o comportamento de Charlotte, que estaria
arruinando a própria vida sem perceber, a estrofe é finalizada com um discurso
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impositivo, talvez autoritário, quando ele diz a Charlotte que pare com tudo aquilo, que
não é vida para ela, e em seguida lhe diz que arrume suas coisas para ir embora com ele.
Até este ponto da letra da canção não havia ainda ficado claro, de forma literal,
o motivo da oscilação das ações do eu lírico, uma hora incentivando alguém a ter um
encontro com a Charlotte, como numa tentativa de mostrar que despreza as prostitutas e
que concorda que devam ser tratadas como meros objetos; noutra hora dizendo a ela que
abandonasse aquela vida. Tal ambiguidade só é desfeita nos dois versos finais, quando o
desejo de ter aquela mulher como companheira supera sua insegurança e ele assume seu
sentimento, deixando de reprimir sua paixão, pois acima das convenções sociais e do
moralismo está o seu amor por ela.
Considerações finais
Em ambas as obras analisadas a mulher prostituta não apresenta voz. Sua
existência é apenas a de alguém sobre quem se fala, sujeito sem ação, mas sujeito por
ser desejável, e porque sua existência desencadeia no protagonista do texto de Márquez
e no eu lírico da canção do Iron Maiden uma série de motivações e de ações tanto
físicas quanto psicológicas.
Tanto um como o outro, ao se referirem a sua amada para terceiros, o fazem
inicialmente com uma demonstração de desdém e desprezo, como se quisessem provar
que de fato é isso o que sentem pela mulher que, de fato e no fundo, amam. O amor de
ambos não foi por uma prostituta, não foi por um rótulo, pois não se pode amar
genuinamente um rótulo, que no máximo simboliza o verdadeiro objeto amado. Cada
um se apaixonou por uma mulher que, por acaso, era prostituta. Uma delas iniciante, a
outra bastante experiente.
Carvalho (2000) diz que quanto mais se finge que existe um lugar onde "as
coisas do sexo" acontecem, e outro onde as pessoas vivem de forma digna e sem sexo,
mais as pessoas se afastam da construção de um lugar autêntico. A perda da
autenticidade passa pelo uso de pseudônimo por parte das profissionais do sexo, prática
comum para proteger a sua identidade original. Márquez nunca disse o nome da menina,
nem o do protagonista. Assim, ambos são mantidos na clandestinidade, mesmo na obra
literária. O próprio protagonista trata de atribuir um apelido à menina (Delgadina), e faz
questão de não saber o seu verdadeiro nome. Quanto a Charlotte, não é possível saber,
por via do poema, se este seria o seu nome falso ou verdadeiro. Não se pode descartar,
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entretanto, que a intenção do autor do texto poético tenha sido usar “Charlotte” como
um nome de guerra para o ofício da prostituição.
Possíveis conclusões: enquanto há vida, há esperança para encontrar o amor. E
quando o amor chega não dá para se enganar. Quanto à literatura, pelo seu viés revelamse dimensões humanas, mesmo as consideradas mais absurdas e confrontantes da
cultura oficial. Nas duas obras, confirmou-se a atitude masculina de dizer que ama, mas
um amor que exige da mulher o sacrifício, a obediência, repetindo-se na literatura o que
se presume ser a vida real. Eles não as aceitaram como elas eram. Desrespeitaram o seu
direito de escolha. A puta perdeu de novo. A mulher perdeu de novo, por ser alvo de um
amor condicionador.
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CAPÍTULO 2

CONTOS DE FADAS E INFÂNCIA: UMA RELAÇÃO PROPORCIONAL
Bonfim Queiroz Lima
Neliane Raquel Macedo Aquino
Márcio Araújo de Melo

Apesar da tão discutida crise da literatura, os contos de fadas continuam a
encantar as crianças e adultos de diversas partes do planeta. Essas narrativas, que
derivam da tradição oral, destinadas ao público infantil, foram reformuladas e adaptadas
ao longo dos séculos para se adequarem às demandas sociais.
Neste

capítulo,

procuramos

demonstrar

que

essas

mudanças

estão

intrinsecamente ligadas às construções sociais da infância e da adolescência, que
sofreram grandes mudanças entre os séculos 13 e 18. As primeiras versões escritas
dessas histórias, coletadas da tradição oral, eram originalmente destinadas à distração de
todos os públicos, tanto crianças, quanto jovens e adultos.
No século 20, os contos maravilhosos foram largamente difundidos,
principalmente, através das versões para longas metragens dos estúdios The Walt
Disney Company, destinados, sobretudo às crianças. E na atualidade, eles estão sendo
relançados, agora destinados a diferentes públicos.
Assim, dividiremos este capítulo em dois momentos: no primeiro, trataremos
da construção de conceitos de infância e juventude entre os séculos 13 e 18, do conceito
de conto de fadas e das mudanças ocorridas nas diferentes versões dos contos coletados
em diferentes períodos. E num segundo momento, analisaremos o filme Cinderela,
lançado este ano e que atraiu não só o público infantil, mas também muitos adultos que
não deixaram de exprimir suas impressões sobre o longa nas redes sociais.
Contos de quê?
A delimitação de um gênero literário é sempre uma tarefa árdua e diríamos,
também, um engessamento, se pensarmos que os gêneros dependem de situações
comunicativas que ocorrem em um meio social e nas inúmeras possibilidades de
variações desses gêneros. Assim, ao definirmos um gênero textual, seja ele literário ou
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não, é como se colocássemos um líquido em um recipiente que lhe dá forma: o líquido
não perde suas características, mas fica impossibilitado por barreiras (sólidas ou
delimitativas) de se expandir, misturar-se, de tomar outras formas, como ocorre
naturalmente.
Entretanto, para tratarmos de um assunto, é necessário defini-lo. Deste modo,
para realizar tal tarefa, apoiar-nos-emos em Simosen (1987), que, na definição do
gênero conto, considera o conjunto de relações entre suas características formais, seus
registros temáticos e seus possíveis usos sociais. Por conseguinte, ela nos informa que,
em sua origem, “o conto é, pois, um relato em prosa de acontecimentos fictícios e dados
como tais, feito com finalidade de divertimento” (SIMONSEN, 1987, p. 06).
A autora supracitada adota a divisão dos contos em três categorias: (A) os
contos propriamente ditos, (B) contos de animais e (C) contos humorísticos. Os contos
de fadas ou contos maravilhosos pertencem à primeira categoria, juntamente com os
contos realistas ou novelas, os contos religiosos e as histórias de ogros estúpidos. Ainda
de acordo com Simonsen (1987, p. 07), os contos maravilhosos:
[...] frequentemente designados em francês pelo de nome de “contos de
fadas”, impróprio porque demasiado restrito, já que raramente se trata de
fadas. Os contos maravilhosos, de estrutura complexa, comportam elementos
sobrenaturais, originalmente não cristãos (encantadores, metamorfoses,
objetos mágicos, etc.).

Com essas categorias, a autora desfaz o engano que leva a maioria das pessoas
a pensar que os contos maravilhosos incorporam todos os contos populares, deixando
claro que eles constituem apenas uma parte do todo.
Simonsen (1987) informa, também, que os contos populares são às vezes muito
antigos e que alguns de seus traços foram conservados desde a Antiguidade. No entanto,
a origem dos contos – que já foi foco da pesquisa de muitos teóricos e gerou inúmeras
teorias como a teoria mítica, indianista, etnográfica, ritualística e marxista – para a
autora, nos dias de hoje, não tem tanta relevância, uma vez que nenhum método pode
dispensar o conhecimento a fundo da matéria popular (SIMONSEN, 1987).
Contos para Quem?
A associação dos contos de fadas com as leituras da infância, na atualidade, é
automática. Mesmo que o indivíduo não seja (ou tenha sido) um leitor assíduo destas
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obras, ou de qualquer outra obra literária, ele relacionará estas narrativas a este público.
Tal associação não deixa de ser a mais viável considerando toda uma gama de relações
que se estabeleceu em torno dessas narrativas. Todavia, veremos, na segunda parte
desse capítulo, que as novas versões destas histórias não estão direcionadas somente ao
público infantil. E ressaltaremos, aqui, que, em sua origem, também não era possível
fazer essa associação direta do conto de fadas ao público infantil.
Além dos contos de fadas, também não seria possível associar nenhum outro
tipo de atividade às crianças, porque simplesmente não existia o sentimento de infância.
Philippe Ariès (2012, p. 99) deixa claro que, na sociedade medieval,
[...] o sentimento da infância não existia – o que não quer dizer que as
crianças fossem negligenciadas, abandonadas ou desprezadas. O sentimento
da infância não significa o mesmo que afeição pelas crianças: corresponde à
consciência da particularidade infantil, essa particularidade que distingue
essencialmente a criança do adulto, mesmo jovem. Essa consciência não
existia. Por essa razão, assim que a criança tinha condição de viver sem a
solicitude constante de sua mãe ou de sua alma, ela ingressava na sociedade
dos adultos e não se distinguia mais destes.

De acordo com o autor acima, que analisou a história da criança e da família,
principalmente através das representações iconográficas, esse sentimento que
diferenciou o mundo infantil do mundo adulto levou séculos para se consolidar.
A descoberta da infância começou sem dúvida no século XIII, e sua evolução
pode ser acompanhada na história da arte e na iconografia dos séculos XV e
XVI. Mas os sinais de seu desenvolvimento tornaram-se particularmente
numerosos e significativos a partir do fim do século XVI e durante o século
XVII. (ARIÈS, 2012, p. 28)

No decorrer deste processo, as crianças continuavam a conviver com os adultos
no mundo destes, participando de todas as atividades sociais, partilhavam os mesmos
jogos e brincadeiras, as profissões, as armas. Frequentavam os mesmos espaços, muitas
vezes dividiam o mesmo ambiente para dormir e até a mesma cama. Como em outras
atividades, as histórias ouvidas nos momentos de lazer e diversão também eram as
mesmas para todas as idades. Na transcrição de um relato sobre a infância de Luís XIII,
feita por Heroard (apud ARIÈS, 2012), no século 17 verificamos essa assertiva:
‘Deitado na cama, contavam-lhe as histórias de Melusina. Eu lhe disse que
eram fábulas, e não historias reais.’ (A observação revela uma nova
preocupação com a educação, já moderna.) As crianças não eram as únicas a
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ouvir essas histórias: elas também eram contadas nas reuniões noturnas dos
adultos (ARIÈS, 2012, p. 44).

Ariès (2012) declara que o conto tornava-se, no fim do século 17, um gênero
novo na literatura escrita, consequentemente o público a quem se dirigia a moda dos
contos escritos abandonou a recitação oral destas narrativas. Comentando sobre os
contos de Melusina, histórias contadas ao infante Luís XIII, Ariès (2012, p. 71) relata,
ainda, que, na segunda metade do século 17,
[...] começou-se a achar esses contos muito simples. Ao mesmo tempo,
surgiu por eles um novo tipo de interesse, que tendia a transformar num
gênero literário da moda as recitações orais tradicionais e ingênuas. Esse
interesse manifestou-se de duas maneiras: nas publicações reservadas às
crianças, ao menos em princípio, com os contos de Perrault, que ainda
revelavam uma cena vergonhosa em admitir o gosto pelos velhos contos, e
nas publicações mais sérias, destinadas aos adultos, e das quais se excluíam
as crianças e o povo.

Notamos, nessa passagem, uma diferenciação em relação ao público alvo das
publicações dos contos, em que pese o próprio autor citar que as publicações eram
destinadas ao público infantil, suscita dúvidas ao utilizar a expressão “ao menos em
princípio”. Além dessa expressão, observamos que as publicações “mais sérias” não
eram destinadas a todo público adulto, uma vez que excluía o povo. Dessa forma,
podemos inferir que o público adulto poderia estar incluído nas publicações destinadas
às crianças.
Embora estas primeiras publicações também pudessem ser destinadas ao
público adulto das classes menos abastadas, é interessante ressaltar que se começa a
diferenciar o público a que se destinam. Assim, somente a partir da segunda metade do
século 17 essas histórias vinculam-se diretamente ao público que, nos dias atuais,
relacionamos automaticamente os contos de fadas. A construção da própria infância é,
portanto, mais do que fenômeno natural, é processo localizado no tempo e no espaço,
culturalmente construído e socialmente relevante. É por essa força complexa que essa
diferenciação vai-se tornando relevante e dando ao público infantil caráter peculiar.
Quem conta um conto aumenta um ponto
Citamos, anteriormente, que os contos maravilhosos são muito antigos e que
existem inúmeras versões de cada conto. Como está fortemente vinculado ao contexto
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social e cultural, o mesmo conto é encontrado em diversos países com variações
culturais, no entanto, mantendo muitas semelhanças entre suas histórias. Além disso, a
estrutura narrativa dos contos de fada possui poucas variações, como já inferiu Vladimir
Propp (2006) em A morfologia do conto maravilhoso.
As inúmeras versões desses contos podem ser atribuídas a sua forma de
transmissão, originalmente, oral. Não tentaremos aqui traçar a origem dos contos, ou
apresentar uma cronologia dos mesmos, até por que
[...] na tradição oral, as versões antigas coexistem com as mais recentes.
Como as estórias de fadas só foram reunidas e publicadas mais tarde,
qualquer ordenação cronológica das mesmas num período anterior a isto é
altamente especulativa (BETTELHEIM, 2002, p. 263).

O intuito, neste trabalho, é mostrar como nos últimos séculos o aparecimento
do sentimento de infância, assunto tratado anteriormente, influenciou e modificou as
versões mais atuais dos contos de fadas. Diante da enorme gama de contos existentes,
para exemplificar nossa proposição, centrar-nos-emos no conto Cinderela, por ser um
dos mais conhecidos na atualidade e possuir, assim como vários outros contos, inúmeras
versões em todo o mundo. Alguns autores, inclusive, apontam a possibilidade de ser o
conto mais divulgado, além de ter uma origem bem remota:
Sem dúvida alguma, "Borralheira" é o conto de fadas mais conhecido, e
provavelmente o mais apreciado. É uma estória bem antiga. Quando foi
registrada na China durante o século nove D.C, já possuía uma história.
(BETTELHEIM, 2002, p. 252).

É importante destacar que, nesse excerto, Bettelheim (2002) nos informa que,
no século 9, Cinderela foi registrada pela primeira vez, todavia, antes de seu registro já
era contada, provavelmente, por muitas gerações anteriores. A história, a qual o autor se
refere, é a primeira Cinderela de que temos notícia, chamava-se Yeh-hsien e foi
registrada por volta de 850 d.C. por Ch’engshih. A origem oriental desse primeiro
registro explica a fascinação pelo pesinho tão pequeno que só ele caberia no sapatinho.
Durante muitos séculos, na China, os pés pequenos foram sinônimos de beleza,
simbolizavam características necessárias para ser uma boa esposa, como a submissão.
Esse padrão de beleza obrigava as jovens a passarem por um doloroso processo, em que
os pés eram atados, ainda na infância, para impedir seu crescimento. Os dedos
acabavam quebrados, ficando encavalados ou se fixavam espremidos abaixo da sola dos
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pés. O pé de lótus, conhecido com esse nome, porque lembrava o formato da flor,
recompensava todo sofrimento das jovens com a garantia de um bom casamento.
Além de Yeh-hsien, Cinderela recebeu inúmeras outras nomeações em suas
diferentes versões: Gata Borralheira, Cendrillon, Ashenputtel, Rashin Coatie, Mossu
coat, Kattie Woodenclok, Cenerentola, Chinye, Rhodopis, Borralheira, entre outras. As
versões mais antigas deste conto apresentam situações que, nos dias atuais, não seriam
aceitas como integrantes de uma história infantil. Na versão registrada por Ch’engshih,
apesar da personagem central ser boa e gentil e triunfar sobre as irmãs e a madrasta com
a ajuda de um ser mágico – um peixe de três metros de comprimento – as antagonistas
são mortas a pedradas.
Segundo Bettelheim (2002), a primeira Cinderela editada no ocidente foi a de
Basílio, intitulada A Gata Borralheira. Nesta história, temos o início com uma
Cinderela não tão boa e gentil, ele nos conta que essa narrativa:
Fala de um príncipe viúvo que ama tanto a filha que "enxergava apenas pelos
olhos dela". Este príncipe casa-se com uma mulher malvada que odeia a
enteada - podemos presumir que por ciúmes - e "lançava-lhe olhares
desagradáveis, que faziam-na sobressaltar-se de medo". A garota queixa-se
disso com sua querida governanta, dizendo que ela teria preferido que o
príncipe tivesse desposado a governanta. Esta se sente tentada pela
oportunidade e diz à menina, que se chamava Zezolla, que peça à madrasta
para pegar algumas roupas dentro de uma grande arca, de modo que, ao se
curvar dentro dela, Zezolla pudesse soltar a tampa sobre a cabeça da madrasta
e assim quebrar seu pescoço. Zezolla segue o conselho e mata a madrasta.
Depois persuade o pai a casar-se com a criada (BETTELHEIM, 2002, p.
252).

Além de relatar a existência de uma Cinderela assassina, Bettelheim (2002)
conta que, em diferentes versões de países distintos, a heroína foge do pai, que quer se
casar com ela. Em outras versões, as maldades e humilhações sofridas pela jovem são
impostos pela própria mãe e irmãs legítimas.
As versões mais conhecidas desse conto são, sem dúvida, a de Perrault e a dos
irmãos Grimm e elas diferem consideravelmente entre si. Na Cendrillon de Perrault,
publicada na França, em 1697 (em uma obra que ficou mais conhecia como Contos da
Mamãe Gansa), temos uma elaboração completa da história, direcionada ao um público
infantil. Assim, não aparecem, nesta versão, cenas mais violentas, como as comentadas
anteriormente. Nas palavras de Bettelheim (2002, p. 226), o autor “[...] despojou-a de
todo o conteúdo que considerasse vulgar, e refinou as outras características para que o
produto disso tudo pudesse ser contado na corte”.
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Já havíamos comentado antes que, na segunda metade do século 17, começouse a publicar os contos maravilhosos com um encaminhamento para o público infantil.
E a preocupação de Perrault em adequar tais histórias se justificava pela preocupação
que surgira por volta de décadas antes de suas publicações:
Mas no fim do século XVI uma mudança muito mais nítida teve lugar. Certos
educadores, que iriam adquirir autoridade e impor definitivamente suas
concepções e seus escrúpulos, passaram a não tolerar mais que se desse às
crianças livros duvidosos. Nasceu então a ideia de se fornecer às crianças
edições expurgadas de clássicos. Essa foi uma etapa muito importante. E
dessa época realmente que podemos datar o respeito pela infância. Essa
preocupação surgiu na mesma época tanto entre católicos como entre
protestantes, na França como na Inglaterra (ARRIÈS, 2012, P. 83).

Perrault, além de retirar os trechos mais chocantes da narrativa, ainda
acrescentou elementos novos como a fada madrinha e os sapatinhos de cristal que não
apareciam em versões anteriores: “sendo um autor de grande habilidade e bom gosto,
inventou detalhes novos e modificou outros para que a estória ficasse de acordo com
suas concepções estéticas” (BETTELHEIM, 2002, p. 252). Além disso, reforçando o
caráter instrutivo, ao final de cada conto ele apresentava uma moral, sempre em versos.
Para Cinderela, o autor apresentou duas morais, uma que exaltava os ensinamentos e a
importância dos padrinhos e madrinhas e a outra exaltava a virtude da doçura:
É um tesouro para a mulher a formosura
Que nunca nos fartamos de admirar
Mas aquele dom que chamamos doçura
Tem um valor que não se pode estimar
[...]
(CONTOS DE FADAS..., 2004, p. 49).

Outra versão de Cinderela muito conhecida nos dias atuais é a dos irmãos
Grimm, que, em uma publicação de quase três séculos depois, registraram a história de
Ashenputtel, uma versão mais violenta do que a de Perrault. Apesar de sua obra ser
lançada em 1812, época em que a preocupação com a infância era ainda mais acentuada,
o objetivo desses autores não era, a princípio, atingir o público infantil. Estando no
centro do movimento romântico alemão, os irmãos filólogos recolheram grande parte de
seus contos junto a fontes orais com objetivo de “ilustrar suas teorias sobre a poesia
‘natural’, em oposição à poesia literária” (Simonsen, 1987, p. 19).
Logo, pela origem das fontes e a tentativa de manter a fidelidade a elas, na
versão dos irmãos Grimm, verificamos a retomada de muitos elementos da história que
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foram retirados da versão de Perrault. Entre as muitas diferenças encontradas nas duas
versões, destacamos o trágico destino das meias-irmãs de Cinderela, após cortarem
parte dos pés para caberem no sapatinho, elas são desmascaradas e, ao irem ao
casamento real, têm seus olhos furados por pombos.
Mesmo com o objetivo inicial distante do público infantil, Simonsen relata que
os autores “em 1812, anotaram os contos exatamente como os ouviram. Em 1819,
combinaram várias versões, transformaram o estilo, depuraram os relatos a fim de
adaptá-los para as crianças” (Simonsen, 1987, p. 19). Mesmo com as modificações, a
versão dos irmãos Grimm manteve uma fidelidade aos relatos orais, o que a deixou mais
violenta que a de Perrault.
O sucesso das Cinderelas de Perrault e dos Grimm pode ser verificado pelas
inúmeras outras versões que se originaram a partir delas; ao longo de séculos elas são
contadas e recontadas. Além das versões escritas, outras mídias também recontaram este
conto. Ganha destaque a grande divulgação e popularidade que obteve a animação, de
1950, dos estúdios The Walt Disney Company, baseada na versão de Charles Perrault.
Recontada também em outros filmes, peças teatrais, telenovelas, óperas, balés e
seriados, algumas adaptações trazem o nome de Cinderela, outros não, mas os
elementos principais, como a trajetória da heroína, o baile, o amor que vence os
obstáculos sociais, estão sempre presentes.
Os contos recontados: Cinderela, o filme
Como já dissemos, muitos filmes e animações foram baseados ou reproduzem
a história deste conto de fadas. Além da animação de 1950, dos estúdios The Walt
Disney Company, foram lançados vários outros filmes baseados na Borralheira, entre
eles, podemos citar Cinderela (1997), Para sempre Cinderela (1998), Confissões de
uma falsa Cinderela (2002), A nova Cinderela (2004), Deu a louca na Cinderela
(2006), Outro conto da nova Cinderela (2007). Outros filmes não fazem referência, no
título ou no nome da heroína, diretamente ao conto, mas apresentam a história muito
semelhante, porém, atualizada, como Uma linda mulher (1990) e Encontro de amor
(2002).
O novo lançamento da Disney, Cinderela (2015), foge à tendência atual de
recontar os clássicos infantis em novas versões, mais voltadas para o público juvenil e
adulto, como aconteceu com Chapeuzinho Vermelho (A garota da Capa Vermelha –
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2011), Branca de Neve e os sete anões (Branca de Neve e o Caçador e Espelho,
Espelho Meu, ambos de 2012), João e Maria (João e Maria: Caçadores de Bruxas,
2013) e a Bela Adormecida (Malévola, 2014).
O longa, gravado com atores reais, é quase que fiel ao desenho animado
lançado em 1950, inspirado no conto de fadas de Charles Perrault. O novo filme foi
dirigido por Kenneth Branagh, a partir do roteiro de Chris Weitz. Conta, ainda, com um
grande elenco como Lily James (Ella, a Cinderela), Helena Bonham Carter (Fada
Madrinha), Cate Blanchettcomo (Lady Tremaine, a madrasta má), Richard Madden (Kit, o
Príncipe), Holliday Grainger (Anastasia) e Sophie McShera (Drisella).
A história é uma romântica narrativa da vida de Ella (apelidada, posteriormente
de Cinderela) que, após uma doce infância, torna-se órfã, ficando aos cuidados da
malvada madrasta e convivendo com as duas novas irmãs. Transformada em uma
empregada da casa, a jovem sofre maus-tratos da nova família. É impedida de ir ao baile
real pela madrasta, mas com a ajuda de sua fada madrinha, tem a noite de seus sonhos
com o príncipe até a décima segunda badalada, quando, ao fugir, deixa cair o sapato.
Após muito procurar pela dona do sapatinho de cristal, o príncipe a encontra e somos
contemplados pelo tão esperado final feliz.
As poucas cenas que se distinguem da primeira montagem deixam a história
mais interessante e costuram algumas lacunas que no original seriam totalmente
preenchidas pelos espectadores/leitores. Dentre elas, podemos citar o momento em que
o pai de Ella se despede da filha em seu escritório, situação que é vista pela madrasta e a
deixa muito enciumada; as cenas cômicas da busca da dona do sapatinho de cristal e o
encontro de Ella com o príncipe na floresta, no qual eles não revelam seus nomes e o
príncipe deixa subentendido que é apenas um aprendiz que mora no castelo.
Muitos podem pensar “é o conto de fadas contado novamente” ou “é apenas
mais um filme infantil”. E, de certa maneira, não estão errados. Mas justamente por
seguir à risca a estrutura do conto de fadas, pode-se afirmar que esse filme inspira e
inspirará crianças e adultos por muitas gerações. As crianças, pelo encanto e magia, e os
adultos, pela oportunidade de voltar a ser criança.
O destaque da nova regravação poderia ser para a belíssima fotografia, para o
lindo figurino ou para a riqueza dos cenários, no entanto, destacamos aqui o reforço aos
valores morais. A moral, enquanto valor subjetivo que se compartilha com outros
membros da sociedade, aceitando-o, destaca-se nesse filme de forma enfática e pode
assumir um critério não apenas de crença, mas também educativo, posto que consolida
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valores e costumes aceitos, como é a bondade, a coragem e a gentileza, como nos é
possível perceber durante a obra.
Em um diálogo a mãe de Ella, em seus momentos finais, previne a filha em
relação às situações difíceis que passaria em sua vida, todavia, pede para que ela as
encare com coragem e gentileza. Tal fala é repetida e reforçada com ações dos
personagens em diversas cenas, como nos momentos de maus-tratos da madrasta, que
não deixam a protagonista abatida e não a impedem de ter seus momentos felizes na
simplicidade de suas condições de vida. Como, ainda, na cena da entrada de Cinderela
ao castelo, para enfrentar o medo de uma simples camponesa ante a grandiosidade e
suntuosidade da realeza.
O reforço aos valores morais, como aconteceu na versão de Charle Perrault,
pode ser observado, também, na coragem do príncipe Kit em enfrentar os rótulos e
costumes sociais ao deixar de se casar com uma princesa, a quem já havia sido
prometido, para ir à busca do amor de uma plebeia. Na coragem de Cinderela, ao
enfrentar a chantagem de sua madrasta, que pedia, em troca do seu apoio para revelar a
identidade da enteada, vantagens para ela e para suas filhas. Na revelação de sua
verdadeira e humilde identidade ao príncipe e no perdão concedido a sua madrasta.
Assim, como não poderia deixar de ser, uma vez que é baseado num clássico
da literatura infantil, pode-se afirmar que esse filme é um exemplo de ficção que é capaz
de humanizar, como postulava Antônio Cândido (2004) a respeito da literatura. Sendo,
inclusive mais eficaz do que muitos tratados científicos, por proporcionar uma
interiorização por imersão (JOUVE, 2012), dessa forma, não mudaria o conteúdo do
espírito, “mas sim o próprio espírito de quem recebe esse conteúdo; muda mais o
aparelho perceptivo do que as coisas percebidas” (TODOROV, 2012, p. 81).
Toda obra de ficção é única e não defendemos ou repudiamos nenhuma forma
de sua expressão. Não obstante, diante do que constatamos, desejamos que as
transposições intersemióticas que privilegiam a fidelidade e destacam as obras literárias,
principalmente os contos infantis, estejam mais presentes no cotidiano de nossas
famílias, principalmente porque elas podem ser o mote incentivador para novas leituras.
Considerações finais
Ao exemplificar a modificação dos contos de fadas, em decorrência das
modificações sociais do conceito de infância, verificamos, com o exemplo da Cinderela
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de Perrault, que houve adequação da narrativa em virtude do público que ele pretendia
atingir. E que os Irmãos Grimm, ao registrarem o mesmo conto séculos após e em outro
país, resgataram alguns elementos que desapareceram da versão adaptada. Logo,
podemos inferir que, na tradição da transmissão oral do conto, não houve a mesma
preocupação que na literatura escrita, ou que esses contos orais não se destinavam
apenas às crianças.
Destacamos, também, as inúmeras possibilidades de pesquisa que podem ser
desencadeadas com a mesma temática, inclusive com o levantamento de outros
exemplos que podem vir corroborar, ou não, com os dados apresentados. Além do mais,
seria relevante questionarmos a ausência de determinados contos na literatura
contemporânea. Aventa-se a possibilidade de que, por não terem ganhado novas versões
e adaptações, tais contos tenham-se tornado muito violentos para os padrões do que
seria aceitável ao público infantil.
Outro aspecto interessante a se destacar seria a ampliação do público, ou
retorno do público adulto aos contos de fadas, ou ainda, apenas a admissão pública do
gosto pela literatura considerada infantil. Com o lançamento do novo filme da
Cinderela, a divulgação nas redes sociais, por parte de pessoas adultas, a que assistiram
e apresentaram suas impressões sobre o longa, foi considerável. Muitos, inclusive,
postaram montagens em que apareciam na carruagem da protagonista.
Esse aspecto pode ser observado também no lançamento de produtos baseados
no filme, entretanto, destinados ao público adulto. Como exemplo, podemos citar a
joalheria Vivara que lançou a coleção especial Life Disney Cinderela, em seu folder de
divulgação há a inscrição informando que podemos transformar nossa história em um
conto de fadas e que podemos eternizar nosso conto de fadas através dos berloques da
Coleção Cinderela. Um claro apelo ao sentimento de encanto e magia despertado pela
narrativa infantil.
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CAPÍTULO 3

A RELAÇÃO DA ESCRITA DE CLARICE LISPECTOR COM AS ARTES
VISUAIS
Eliene Rodrigues Sousa
Este capítulo se propõe a expor a presença das artes visuais na escrita de Clarice
Lispector. Além disso, procura mostrar como essa relação, da literatura com as artes
plásticas, foi percebida por muitos críticos acerca das diversas obras da autora.
Notaremos que a escrita das obras dialoga com diversos elementos visuais e pictóricos.
Não resta dúvida que essa relação da literatura com as artes plásticas tem
chamado a atenção de muitos críticos. Nádia Battella Gotlib (1995), por exemplo,
escreve Clarice, uma vida que se conta, uma das mais representativas biografias da
escritora brasileira, pautando-se na plasticidade da linguagem clariceana e em outros
dados da vida de Clarice Lispector revelados em sua obra:
Como uma máquina fotográfica, a máquina da escrita trabalha, a mão
mesmo, sob a forma do manuscrito. A revelação da representação supre o que
talvez na outra falasse: estende-se para além da gravação do visual, inserindo
aí a do instante comentado, que a escrita lhe permite. Fotógrafa do lago,
pintora de paisagens, cronista de momentos, tais instantâneos vão se
somando, num grande painel perceptivo de imagens (GOTLIB, 1995, p. 230).

É nessa perspectiva, que esse estudo (como um todo) procura apontar as relações
do texto literário de Clarice Lispector com a visualidade.
O romance clariceano e as artes visuais: Perto de um coração selvagem
Carlos Mendes de Sousa, em seu recente estudo sobre a relação da escrita de
Clarice Lispector com as artes: Clarice Lispector, pinturas (2013), ressalta que outros
críticos como Olga de Sá, em seu livro A escritura de Clarice Lispector, de 1979,
reportam-se à visualidade presente na escrita de Clarice Lispector. De Sá menciona
“uma espécie de talento visual e plástico” que caracterizaria o estilo clariceano
(SOUSA, 2013, p. 68). Em Clarice Lispector, pinturas (2013), Carlos Mendes de Sousa,
apresenta a relação das pinturas de Clarice Lispector, enquanto processo de escrita das
suas obras literárias:
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Na leitura dos quadros a partir de referentes biográficos, apresentando as
circunstâncias relacionadas com a sua elaboração e com os múltiplos
contextos que associam a autora às artes plásticas, implica-se
necessariamente a inter-relação destas imagens com a obra literária de
Clarice. Com efeito, se tudo o que envolve a prática pictórica da escritora
suscita alguma curiosidade, esta produção reveste-se de uma importância
considerável pela luz que pode trazer para a leitura do seu processo criativo.
Não se tratará propriamente de pretender ler a obra a partir das pinturas, mas
lê-la com as pinturas (SOUSA, 2013, p. 161).

A produção de Clarice Lispector é certamente evidenciada por um apelo visual.
As preferências da autora quanto ao processo criativo de escrever concentram-se em
uma visualidade, ou seja, a escrita como “quase-pintura”. Essa formação estética,
permeada de elementos visuais, como meio de expressão, é constante no percurso da
obra de Clarice Lispector. Regina Pontieri (1999) destaca essa natureza imagética no
primeiro romance de Clarice Lispector, Perto do Coração Selvagem (1944):
Os corpos contra os quais ela se defronta (o bolo, a tia, a areia, o mar, etc.),
enquanto toma consciência de seu próprio, são também objetivos visíveis. E
disso são prova tanto a presença abundante de imagens visuais no capítulo
como sua clara organização em espaços bem delineados. Mas no conjunto do
livro, o tema predominante é o modo como o corpo, como fonte de
sensações, serve de matéria ao trabalho de linguagem que caracteriza a
aprendizagem de Joana artista (PONTIERI, 1999, p. 107).

No mesmo sentido, Ricardo Iannace, na obra A leitora Clarice Lispector,
ressalta que em Seleta4, Clarice Lispector argumenta: “aliás, verdadeiramente, escrever
não é quase sempre pintar com palavras?” (IANNACE, 2001, p. 22). Para Iannace, a
visualidade, em outros momentos, é simples, e acontece quase por acaso, conduzindonos aos caminhos da memória da infância, na qual improviso, espontaneidade, invenção
e criatividade são elementos profusos, exuberantes, visuais. Sobre o livro Perto do
coração selvagem (1944), Olga de Sá sintetizou que a “complexidade do visualismo no
romance aspira a ser uma fotografia, uma pintura, vibração do som que se ouve com as
mãos” (SÁ apud SOUSA, 2013, p. 68-69).
A respeito do caráter visual na obra Perto do coração selvagem, Carlos Mendes
de Sousa (2013) ainda enfatiza que:

4

Antologias: O livro Seleta, de Clarice Lispector (1975) – Organizado por Renato Cordeiro Gomes,
também responsável pela escolha dos textos nele compilados.
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O visualismo abre-se aqui a uma pregnante mescla e mesmo a uma
interpenetração de sentidos, uma captação sinestésica do real. Visual, tátil,
olfativa, auditiva. (...) A força da imagem resulta do modo como a percepção
sonora se torna visual e, reversivamente, num indistinto jogo, o som se torna
luz, cor: da crista vermelha para o grito lançado e do grito no escuro como
seta até o aparecimento da “manhã extasiada”. Na imagem verbal repercute o
som e a luz, como quadro vivo (SOUSA, 2013, p. 67).

Percebe-se que Clarice Lispector era ligada à pintura. Como admiradora,
colecionou diversas obras em seu apartamento no Leme; era amiga de muitos artistas
famosos; fez muitas amizades. E, devido sua vida de esposa do diplomata Maury Gurgel
Valente, conheceu quase toda a Europa; teve contato com diversos quadros de artistas
famosos, dentre eles Giorgio de Chirico, nos anos 40. Era tão íntima sua conexão com
essa forma de arte e com o artista que Chirico chegou a pintar um retrato da própria
Clarice em 1945.
Sousa relata ainda que esse retrato “tornou-se um clichê da biografia da
escritora” (2013, p. 37). Mas, nem por isso, deixa-se de inferir que Clarice Lispector era
uma escritora-pintora e que, por diversas vezes, mesclava suas técnicas de escrita com a
pintura. Isso nos permite estabelecer interessantes paralelos dos quadros pintados (por e
para Clarice), das fotografias, com as suas obras literárias.
Roland Barthes, no prefácio do livro A Câmara Clara (1984), também
argumenta que a escrita de Clarice Lispector promove uma reflexão na relação entre
escrita e fotografia, ficção e visualidade. Barthes, atenta para a produção criativa da
autora e para cada gesto ou olhar dessa visualidade no processo gráfico das obras ou nas
personagens.
Carlos Mendes de Sousa, em Clarice Lispector, pinturas (2013), anuncia que se
podem encontrar nas obras de Clarice “diversos exemplos do efeito visual da mancha
gráfica, como se os textos fossem feitos para serem vistos” (2013, p. 86). Ainda
segundo Sousa, “salta à vista o impacto da dimensão visual, da materialidade da escrita
em Clarice Lispector” (idem, p. 88).
Outra obra clariceana que ressalta essa influência da pintura sobre a literatura da
autora é Clarice Fotobiografia (2008), de Nádia Battella Gotlib. O livro é um álbum de
leitura dos/com retratos que marcam a vida pessoal e a produção ficcional de Clarice
Lispector. As fotos apresentadas no estudo de Nádia permitem conhecer os “bastidores”
de sua vida, assim como as relações da autora com as artes visuais. As fotos de Clarice
com a máquina de escrever, com os amigos famosos, em diversos lugares da Europa, as
47

fotos de rascunhos escritos, cartas, diários pessoais, o apartamento cheio de obras e
quadros são uma espécie de biografia literário-fotográfica que sugere ao leitor uma
compreensão da produção literária de Clarice Lispector, bem como o estabelecimento
das relações entre a escrita da autora e a visualidade.
Clarice Lispector – Pinturas (2013), do português Carlos Mendes de Sousa, é
uma referência dos estudos sobre a obra de Clarice Lispector. Essa produção teórica é
dividida em duas partes, “Os quadros de Clarice” e “Clarice pintora”, de modo que em
todo o livro Sousa marca um diálogo entre as pinturas de Clarice Lispector e sua escrita
literária:
A atmosfera pictórica contamina a escrita de Clarice Lispector em aspectos
mais ou menos visíveis, como os jogos de luz e sombra, os recortes formais,
as descrições, a presença da cor, etc., elementos observáveis especialmente
nos planos narrativo ou estilístico retórico. Mas também se encontram
algumas explicitações, tematizações ou remissões mais diretas à pintura e ao
universo das artes plásticas (2013, p. 92).

Ainda de acordo com o autor lusitano, essa atmosfera pictórica está presente em
diversos trechos dos romances, nas personagens, nos contos, nas crônicas e nas cartas
escritas por Clarice Lispector. Algumas personagens de Clariceanas também são
pintoras, escultoras e escritoras, e assim, como sua criadora, vivem sob questionamentos
a respeito do processo de constituição da escrita e da arte de pintar. Algumas obras
tornam essa dinâmica mais explícita como Água Viva (1973) e Um sopro de vida
(1978): nas quais as personagens centrais são pintoras, ou outras como, por exemplo, O
Lustre (1946) e A paixão segundo G.H.(1964), Maçã no escuro (1961), Uma
aprendizagem ou O livro dos prazeres (1969) e A hora da estrela (1977). Algumas
dessas obras são marcadas pela luz e sombra, por cores e recortes formais que
aproximariam o texto de uma investigação de natureza plástica:
Para além das referências aos riscos, aos círculos, aos desenhos, veja-se como
a partir de determinado momento se passa a encontrar uma explicitação de
referências reportadas a domínios concretos do universo plástico como a
escultura e a pintura. A preocupação com o domínio artístico tem o seu
culminar na explicitação de Água viva, onde uma pintora, a todo momento,
refere a sua atividade. (...) A paixão segundo G.H. a personagem central do
romance é uma escultora (SOUSA, 2012, p. 344).

A produção literária de Clarice revela uma alteração na estrutura e técnicas
narrativas, culminando no desenvolvimento de expressão que visa ao abstrato, bem
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como o diálogo com a pintura e a música. Carlos Mendes de Sousa (2013) reforça que
outros críticos também chamam a atenção para a dimensão visual, para a vertente
plástica da prosa de Clarice, servindo-se muitas vezes do campo metafórico da pintura.
Como por exemplo, uma crítica sobre a obra O Lustre, onde o crítico Guilherme
Figueiredo fala do ‘temperamento visual’, da escritora: “Um temperamento visual sim,
pois o seu livro está inundado de luzes, de pinceladas de cor por cima dos sentimentos.”
(2013, p. 65).
Clarice Lispector pintou cerca vinte e dois quadros em vida, dezenove sob
madeira, principalmente pinho-de-riga, e três sobre tela. Esses fazem parte do acervo da
Fundação Casa de Ruy Barbosa e estão reproduzidos em livros – como, por exemplo,
no já mencionado Clarice Lispector - pinturas (2013), de Carlos Mendes de Sousa e em
Retratos em Clarice Lispector (2009), de Ricardo Iannace.
Mas, como ela mesma afirmou, em conferência na Universidade do Texas, em
1963, o porquê ela pintava: “pintava para descontrair, para relaxar, sem preocupação
com técnicas” (idem, p.140).
Os quadros pintados por ela guardam profunda relação com seus livros. Este
pode ser um dos fatores que aproximam leitores e apreciadores dos possíveis
questionamentos e reflexões acerca da autora e sua produção para além da escrita. Com
as pinturas, parece surgir um novo meio na busca por alcançar o quer não poderia ser
obtido através das palavras, é por meio das tintas que Clarice parece finalmente se livrar
da timidez ou uma certa dificuldade de expressar-se totalmente por meio da literatura.
Água viva e A paixão segundo G.H
Entre os anos de 1971 e 1972 um datiloscrito, disponível no Arquivo Clarice
Lispector, que se encontra na Fundação Casa de Rui Barbosa, intitulado “Objeto
gritante”, é considerado, por muitos críticos, como diário ou versão de Água viva e até
mesmo como um roteiro de escrita de Clarice Lispector. Pode-se dizer então, que
“Objeto gritante”, texto datilografado por Clarice, é um possível rascunho do romance
Água viva.
O que se ressalta nesse texto, “Objeto gritante”, é a inquietação de Clarice
Lispector sobre o seu processo de escrita envolvendo o diálogo com a pintura e a
música. Percebe-se ainda, que termos da escrita, como “escrever”, “escrita”, “texto” são
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substituídos, no texto, por termos referentes à pintura. Escritas à mão estão as palavras
'pintar', 'pintura', 'tela' (SOUSA, 2012, p. 372).
Essas substituições dos termos são evidentes no trecho do datiloscrito "Objeto
gritante", citado por Sousa:
Quanto a certo [romance] {pintura}, não me lembro mais onde foi o começo,
sei que não comecei pelo começo: foi por assim dizer [escrito] {pintado} ao
mesmo tempo. Tudo estava ali, ou parecia estar, como no espaço-temporal de
um piano aberto, nas teclas simultâneas de um piano. [Escrever] {pintar}
procurando com muita atenção o que se estava organizando em mim, e que só
depois [da quinta cópia paciente] é que passei a perceber. (...) Tinha a
impressão, ou melhor, certeza de que, mais tempo que eu me desse, e [a
história] {os meus quadros} diria{m} sem convulsão o que [ela]
precisava{m} me dizer (Lispector, fl. 146, apud SOUSA 2012, p. 372, grifos
do autor).

O autor explica que esses termos entre colchetes são os que aparecem rasurados
e riscados no datiloscrito. Os que estão entre chaves e sublinhados são os termos que
foram alterados (SOUSA, 2012, p. 372). Percebe-se, aqui, que a escrita de Clarice
permeia a interação entre os elementos artísticos. As palavras são misturadas com as
tintas e o processo de criação da escrita é quase inseparável das expressões pictóricas. A
narradora de Água viva revela a atitude de escrita que pauta todo o texto:
Comecei estas páginas também com o fim de preparar-me para pintar. Mas
agora estou tomada pelo gosto das palavras, e quase me liberto do domínio
das tintas; sinto uma voluptuosidade em ir criando o que te dizer. Vivo a
cerimônia da iniciação da palavra e meus gestos são hieráticos e triangulares
(LISPECTOR, 1998, p.18-19).

Ainda de acordo com Sousa (2013), em Água viva, Clarice Lispector elabora
uma escrita que direciona a literatura, a pintura e a música para o diálogo entre silêncio
e palavra, imagem e conceito, concreto e abstrato, fundo e forma. A narradora de Água
viva evoca um olhar do leitor para a leitura do texto, indicando o caminho que o
direciona: “O que te digo deve ser lido rapidamente como quando se olha”
(LISPECTOR, 1998, p. 17). Entende-se com essa evocação, que o texto é construído
não apenas para ser lido, mas para ser visto como se fosse um quadro. Nesse contexto,
Sousa ratifica dizendo que é em Água viva:
Onde os efeitos da reversibilidade entre a palavra e imagem merecem
partícula atenção. Este livro é o marco que torna decisiva a presença da
pintura na obra da escritora. Pode-se dizer que Água Viva também assume
uma feição singular do ponto de vista da adequação entre forma e o conteúdo.
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Como se processa uma espécie de mimetização da prática pictórica. Podemos
perspectiva uma leitura do fragmentarismo nessa direção: as manchas
gráficas (blocos de escrita) vistas como manchas pictóricas (2013, p. 83-84).

Nota-se que o universo pictórico se reflete profundamente na concepção de Água
viva. Essa dimensão figurativa também pode ser percebida em outros textos de Clarice.
Por exemplo, nos fragmentos incluídos no livro Para não esquecer (livro de crônicas de
Clarice Lispector, de 1978), a autora recorre ao domínio das artes plásticas para explicar
o funcionamento próprio da sua escrita (SOUSA, 2012, p. 356). Sousa demarca o estilo
criador de Clarice Lispector por meio de técnicas visuais e plásticas. Já para Olga de Sá
(1979), a narradora-pintora de Água viva se utiliza dessa linguagem visual para
construir o processo figurativo da narrativa, com elementos da pintura e da fotografia.
Pode-se encontrar referências gráficas-pictóricas em diversas obras de Clarice
Lispector. E ao longo de sua obra, nota-se, cada vez mais, a presença da visualidade, dos
recursos artísticos, da imagem em sua forma de escrever. Na obra A paixão segundo
G.H., percebe-se que à medida que as imagens vão sendo desenhadas, esculpidas e
pintadas pela narradora-escultora, a compreensão acerca do ser vai se estampando no
papel:
Ah, será mais um grafismo que uma escrita, pois tento mais uma reprodução
do que uma expressão. Cada vez preciso menos me exprimir. Também isto
perdi? Não, mesmo quando eu fazia esculturas eu já tentava apenas
reproduzir, e apenas com as mãos (LISPECTOR, 1998. p. 21).

Para além de sons, signos ou imagens, Clarice instaura uma nova expressão que
envolve inclusive o silêncio, ponto de encontro no qual todas as expressões se fundem
para exprimir o inexprimível, o impronunciável, o desconhecido, o núcleo vivo da vida.
Observa-se em Água viva, mais do que em outras obras, essa urgência da autora para
captar a palavra:
É que agora sinto necessidade de palavras. (...) Não pinto ideias, pinto o mais
inatingível “para sempre”. Ou “para nunca”, é o mesmo. Antes de mais nada
te escrevo dura escritura. Quero como poder pegar com a mão a palavra. A
palavra é objeto? E aos instantes eu lhes tiro o sumo da fruta (LISPECTOR,
1998, p. 10).

Essa necessidade de atingir o inatingível, de construir a narrativa para além das
palavras é marcada também na obra A paixão segundo G.H. Nesta, a autora busca a
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sensibilidade da música: “Não se compreende música: ouve-se” (LISPECTOR, 1978,
p.10). A narradora está dizendo que a experiência musical é, acima de tudo, uma
experiência sensível e que, tanto quanto a audição, o ato da leitura convoca mais do que
lógica e raciocínio, portanto, convoca o corpo.
É, por exemplo, na relação entre pintura, escrita e música que se mostra o
abstracionismo da autora. Já que a palavra não é suficiente para expressar o que deseja,
para tocar o intocável, ver o invisível e dizer o indizível, a autora sinestesicamente
apropria-se da música e da pintura para narrar a vida (SOUSA, 2012, p. 354):
Estou te falando em abstrato e pergunto-me: sou uma ária cantabile? Não,
não se pode cantar o que te escrevo. Por que não abordo um tema que
facilmente poderia descobrir? (...) Minha história é a de uma escuridão
tranquila, de raiz adormecida na sua força, de odor que não tem perfume. E
em nada disso existe o abstrato. É o figurativo inominável (LISPECTOR,
1998, p. 57).

Tanto na obra A paixão segundo G.H. como em Água viva, Clarice Lispector
emprega a linguagem visual na escrita e a musicalidade do texto. Em outras palavras, o
diálogo que ela constrói por meio de seus textos é, na verdade, um movimento
sincrônico das artes que envolve toda a narrativa. Clarice introduz na expressão literária
sons, esculturas, desenhos, rabiscos, fotografias, pinturas, ou imagens. A autora utiliza
todos esses meios de linguagem para expressar aquilo que é indizível.
Um dos momentos de maior expressividade em seus textos é a culminância da
palavra com a imagem. O ato de escrever às vezes se aproxima da atividade de esculpir
e das diversas vertentes das artes plásticas. É por meio de traços de imagens que Clarice
tenta capturar a palavra.
Em julho de 1944, o crítico Antônio Cândido, no artigo intitulado “No raiar de
Clarice Lispector”, destaca esse estilo expressivo como uma “performance da melhor
qualidade” (p. 14) da artista. Na visão de Cândido, a linguagem artística de Clarice
Lispector busca captar o sensível, o dado, materializado para além da estética. Nesse
processo, a visualidade funciona como uma possibilidade de sentidos.
Partindo dessa visualidade marcante nos textos de Clarice, Carlos Mendes de
Sousa concentra sua análise na relação imagem/texto que se faz presente in absentia, ou
seja, a imagem que é apenas evocada no texto. Segundo o autor, isso se dá por meio de
termos que abrangem o campo semântico da pintura (como as inúmeras referências ao
quadro, tela, pintor, paisagem, artista, etc.) ou por meio das descrições, das adjetivações,
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sendo esses precisamente os gestos elaborados na construção da narrativa de Clarice
Lispector (SOUSA, 2012, p. 351).
Em A paixão segundo G.H., a personagem escultora, por sua dureza e
imobilidade, sente uma ausência de vida. E quando ela adentra o quarto da empregada
encontra-se diante das imagens-enigma-desenho rabiscadas a carvão nas paredes do
cômodo. Esses desenhos feitos pela empregada levam a personagem escultora G.H. a
refletir sobre si mesma:
E foi numa das paredes que num movimento de surpresa e recuo vi o
inesperado mural. Na parede caiada, contígua à porta - e por isso eu ainda
não o tinha visto - estava quase em tamanho natural o contorno a carvão de
um homem nu, de uma mulher nua, e de um cão que era mais nu do que um
cão. Nos corpos não estavam desenhados o que a nudez revela, a nudez vinha
apenas da ausência de tudo o que cobre: eram os contornos de uma nudez
vazia, O traço era grosso, feito com ponta quebrada de carvão. Em alguns
trechos o risco se tornava duplo como se um traço fosse o tremor do outro.
Um tremor seco de carvão seco. A rigidez das linhas incrustava as figuras
agigantadas e atoleimadas na parede, como de três autômatos. (...) Passada a
primeira surpresa de descobrir em minha própria casa o mural oculto,
examinei melhor, dessa vez com surpresa divertida, as figuras soltas na
parede. (...) Sorri constrangida, estava procurando sorrir: é que cada figura se
achava ali na parede exatamente como eu mesma havia permanecido rígida
de pé à porta do quarto. O desenho não era um ornamento: era uma escrita
(LISPECTOR, 1998, p. 25-26).

Portanto, a inscrição desse desenho sobre a parede pode ser também entendida
como a escritura da vida no papel ou na tela. E a existência gravada pelo traço sobre o
fundo branco é corpo rasurado que revela o corpo da escrita, também rasurada e
desalinhada. O risco, que pode ser traço de desenho ou desenho da letra, abre-se em
dois, como se das imagens rabiscadas pudéssemos ler e ao mesmo tempo visualizar um
quadro. Ainda sobre essas características pictóricas presentes nas obras A paixão
segundo G.H. e Água viva, Sousa destaca que:
Para além das referências aos riscos, aos círculos, aos desenhos, veja-se como
a partir de determinado momento se passa a encontrar uma explicitação de
referências reportadas a domínios concretos do universo plástico como a
escultura e a pintura. A preocupação com o domínio artístico tem o seu
culminar na explicitação de Água viva, onde uma pintora, a todo momento,
refere a sua atividade. (...) A paixão segundo G.H. A personagem central do
romance é uma escultora (2012, p. 344).

53

Esse teórico ratifica que em A paixão segundo G. H. a escultura começa por
surgir como fator determinante em diversos níveis face às implicações sociais, ao
comportamento da personagem, etc. (idem, 2012, p. 345). Isso se torna evidente no
seguinte trecho da obra, quando a narradora e escultora diz:
Ter feito escultura durante um tempo indeterminado e intermitente também
me dava um passado e um presente que fazia com que os outros me
situassem: a mim se referem como a alguém que faz esculturas que não
seriam más se tivesse havido menos amadorismo. [...]. Quanto à minha
chamada vida íntima, talvez também tenha sido a escultura esporádica o que
lhe deu um leve tom de pré-clímax - talvez por causa do uso de um certo tipo
de atenção a que mesmo a arte diletante obriga. Ou por ter passado pela
experiência de desgastar pacientemente a matéria até gradativamente
encontrar sua escultura imanente; ou por ter tido, através ainda da escultura, a
objetividade forçada de lidar com aquilo que já não era eu (LISPECTOR,
1978, p. 18 – 19).

As personagens de Clarice estão sempre questionando a experiência de esculpir,
pintar, escrever, desenhar, fotografar. A autora pinta como escreve, indagando as
paisagens e a natureza delas (SOUSA, 2013, p. 203). No livro Água viva, Clarice utiliza
a epígrafe de um texto de Michel Seuphor, poeta e crítico de arte, que também se
empenha nessa procura, nessa tentativa de encontrar uma linguagem que não
dependesse da figura ou da palavra:
Tinha que existir uma pintura totalmente livre de dependência da figura – o
objeto – que, como a música, não ilustra coisa alguma, não conta uma
história e não lança um mito. Tal pintura contenta-se em evocar os reinos
incomunicáveis do espírito, onde o sonho se torna pensamento, onde o traço
se torna existência (SEUPHOR apud LISPECTOR, 1998, p. 12).

A personagem do livro, uma pintora que procura escrever, experimenta enorme
estranhamento ao substituir o pincel pela palavra. Em Água viva, percebem-se essas
inquietações da personagem-pintora utilizando-se dos diversos elementos da pintura e
da fotografia e da escrita:

Quero escrever-te como quem aprende. Fotografo cada instante, aprofundo as
palavras como se pintasse, mais do que um objeto, a sua sombra. Não quero
perguntar por quê. (...) E depois saberei como pintar e escrever, depois da
estranha mas íntima resposta. É tão curioso e difícil substituir agora o pincel
por essa coisa estranhamente familiar mas sempre remota, a palavra. A
beleza extrema e íntima está nela. Mas é inalcançável – e quando está ao
alcance eis que é ilusório porque de novo continua inalcançável. Evola-se de
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minha pintura e destas minhas palavras acotoveladas um silêncio que também
é como o substrato dos olhos (LISPECTOR, 1998, p. 6 - 51).

“Clarice não pintava bem como escrevia é verdade. Mas o que escrevia”, diz
Carlos Mendes de Sousa, “transparecia muito o que pensava sobre as artes plásticas”
(SOUSA, 2013, p. 235).
Se a imagem é o ponto homólogo entre as duas formas de expressão, também a
descrição reencontra os processos da pintura. Em muitos textos de Clarice Lispector é
possível encontrar em cena personagens pintores ou amantes de pintura, além da
integração de descrições de quadros, postais e fotos. Como já foi dito anteriormente,
isso fica evidente na narradora personagem de Água Viva (1979). Trata-se de uma
pintora que se propõe a substituir tintas e pincéis pelas palavras: “mas agora estou
interessada pelo mistério do espelho. Procuro um meio de pintá-lo com a palavra”
(LISPECTOR, 1980, p. 78).
Olga de Sá discute a relação de Água viva e as demais artes. Segundo ela,
Clarice retoma suas primitivas raízes, mais livre, mais desimpedida, aderente quanto é
possível ao discurso, ao desenho do texto, que aspira a ser pintura, música, fotografia,
escultura, significante, puro jogo de sons e formas (SÁ, 1979, p. 265).
A concepção de que o “Abstrato é o figurativo”, que aparece em seus diversos
textos, revela como Clarice entende o funcionamento da escrita desenvolvida em Água
viva. Clarice busca nas artes plásticas uma maneira de explicar a operação da sua
escrita. A escrita se dirige, então, para o entrelaçamento conceitual e imagético na
linguagem poética.
Outras obras de Clarice Lispector que mostram sua relação com as artes
visuais
A Legião estrangeira, publicada pela primeira vez em 1964, pela Editora do
Autor, apresentava duas partes: a primeira composta de treze contos; e a segunda,
chamada de “Fundo de gaveta”, composta por textos de gêneros diversos, por exemplo,
crônicas e pequenos textos sobre artes e literatura. As edições posteriores foram além ao
dividirem a obra em dois volumes. A coletânea dos trezes contos iniciais recebeu o
título de A Legião estrangeira, e a reunião de textos da segunda parte, foi denominada
Para não esquecer (1978):
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Uma das remissões mais recorrentes ao universo da pintura por parte de
Clarice Lispector é aquela que a partir de dado momento explicita uma
categorização que assume grande relevância na arte moderna: a polaridade
figurativo versus abstrato. Esta polaridade, que passará a ser uma das
obsessões do pensamento da autora na última fase (em concreto no livro A
hora da estrela), já surgia referida em textos da década de 1960. A
categorização será pedida de empréstimo ao domínio da pintura para
informar um dado posicionamento face às artes em geral, incluindo a
literatura, onde parece mais nítida a perspectiva. Em “Fundo de gaveta” (a
segunda parte de A legião estrangeira, 1964, posteriormente autonomizada
em livro no volume Para não esquecer, 1978), um pequeno fragmento recebe
mesmo o título “Abstrato e figurativo” (SOUSA, 2013, p. 96-97).

Reiteramos que os termos "abstrato" e "figurativo" são frequentes nas obras de
Clarice Lispector e na crítica literária sobre a autora. Sousa lembra que é na polaridade
de ambos que pode-se compreender que a escrita de Clarice se aproxima das diversas
expressões de arte. Clarice persiste em interpenetrar abstração e figuração: “pinto
ideias”, “pinto o indizível”, “pinto pintura” (LISPECTOR apud SOUSA, 2012, p. 353).
Clarice Lispector problematiza em seus textos os limites da palavra escrita, com
a pintura e com a música. Em Água viva, uma vez mais ela elabora por meio da
personagem, uma pintora sem nome, sua relação com a pintura e a escrita. Nesta obra,
aparecem descrições de quadros que foram feitos por ela mesma (Clarice). A
personagem pintora diz:
Hoje acabei a tela de que te falei: linhas redondas que se interpenetram em
traços finos e negros, e tu, que tens o hábito de querer saber porque [..] –
perguntarás por que os traços negros e finos? É por causa do mesmo segredo
que me faz escrever agora como se fosse a ti, escrevo redondo, enovelado e
tépido, mas às vezes frígido como os instantes frescos, água do riacho que
treme por si mesma. O que pintei nessa tela é passível de ser fraseado em
palavras? Tanto quanto possa ser implícita a palavra muda no som musical
(LISPECTOR,1980, p. 3 - 4).

Além dessa obra, há outra produção de Clarice em que é constante o uso do
figurativo, bem como variadas expressões de arte. Em Para não esquecer, a autora
declara: “Tanto em pintura como em música e literatura, tantas vezes o que chamam de
abstrato me parece apenas o figurativo de uma realidade mais delicada e mais difícil,
menos visível a olho nu” (Lispector, apud SOUSA, 2012, p. 353). É claro que em Água
viva primeiro essa dualidade escrever/pintar se faz muito mais marcante:
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É tão curioso ter substituído as tintas por essa coisa estranha que é a palavra.
Palavras – movo-me com cuidado entre elas que podem se tornar
ameaçadoras; posso ter a liberdade de escrever o seguinte: "peregrinos,
mercadores e pastores guiavam suas caravanas rumo ao Tibet e os caminhos
eram difíceis e primitivos". Com esta frase fiz uma cena nascer, como num
flash fotográfico (LISPECTOR, 1998, p. 23).

Conforme observou-se anteriormente, essa luta das palavras com a pintura
também não deixa bastante notória em A legião estrangeira (1964):

Se eu pudesse escrever por intermédio de desenhar na madeira ou de alisar
uma cabeça de menino ou de passear pelo campo, jamais teria entrado pelo
caminho da palavra. Faria o que tanta gente que não escreve faz, e
exatamente com a mesma alegria e o mesmo tormento de quem escreve, e
com as mesmas profundas decepções inconsoláveis: não usaria palavras
(LISPECTOR, 1964, p. 252).

De modo semelhante, no livro Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres
(1969), a narrativa de Clarice apresenta uma descrição visual patente: a ida da
personagem Lóri à feira, por exemplo. Nessa passagem, notam-se recursos figurativos
da pintura e da escultura com relação à descrição dos produtos. Lóri compra as peras
para admirar suas formas, e não para consumi-las. E é a propósito das peras, adquiridas
para serem contempladas, que a narradora propõe os termos do campo pictórico:
Como se ela fosse um pintor que acabasse de ter saído de uma fase
abstracionista, agora, sem ser figurativista, entrara num realismo novo. Nesse
realismo cada coisa de feira tinha uma importância em si mesma, interligada
a um conjunto – mas qual era o conjunto? Enquanto não sabia, passou a se
interessar por objetos e formas, como se o que existisse fizesse parte de uma
exposição de pintura e escultura. [...] Comprou um cinzeiro de bronze,
porque a estatueta era feia demais (LISPECTOR, apud SOUSA, 2013, p.
353).

Percebe-se nos textos de Clarice Lispector, como neste acima, que a interrelação das artes, o retrato do cotidiano são construídos com efeitos de pintura, música e
escultura por meio da descrição literária.
O autor também destaca que no início de O lustre, em um episódio quase
despercebido, foca-se uma imagem que impõe uma suspensão do tempo e do espaço:
uma folha cai de uma árvore e demora muito até chegar à terra. É justamente a seguir
que um gesto suscita um estimulante trânsito hermenêutico: o escrever na terra. Aqui
facilmente se lê no gesto o impulso recorrente em muitas brincadeiras de crianças.
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Ainda em O lustre, Sousa explora outro exemplo de visualidade e
correspondência de sentidos na narrativa: o som, um ronco, as sombras são uma linha
que devém asa. O extraordinário visualismo parte de uma apreensão geometrizante e
complexifica-se à tradução deste momento (a captação do som) num quadro sinestésico.
À imagem, que poderia entrar numa pintura (a asa e o pássaro), associam-se as
variações da sensação de quem apreende o momento (idem, p. 337).
As sensações vivenciadas pela personagem Virgínia, de O lustre, são
minuciosamente descritas pelo narrador. Ele tenta encontrar essa personagem fluida da
infância até a sua trágica morte. Nesse sentido, Nádia Battella Gotlib ratifica dizendo:
A sucessão de sensações diante do mundo, mais densas na infância, mais
diluídas na adolescência e na maturidade, tem um final contundente, quando
Virgínia aparece definitivamente sem lugar, nem na granja, nem na cidade.
Ao ser atropelada por um carro, sua imagem, como um instantâneo
fotográfico, fica ali exposta na via pública, quando é notada e comentada
pelos espectadores. (GOTLIB, 1995, p. 215)

A descrição da morte de Virgínia assemelha-se, ao decesso de uma futura
Macabéa, que também vem a ser atropelada.
No estudo de Carlos Mendes de Sousa, Clarice Lispector- Pinturas (2013),
destaca-se a relação do quadro “Gruta”, pintado por Clarice Lispector (1973-1975), com
a descrição da escrita da obra Um sopro de vida.
Em um dos trechos desta, no qual Ângela fala dos métodos utilizados na sua
pintura, a personagem reporta-se a um quadro específico, que é um dos reconhecíveis
artefatos pictóricos de Clarice: “Gruta” (SOUSA, 2013, p. 187). Utilizando a madeira
como matéria na maioria destes quadros, a autora procura seguir os traços que a própria
natureza concedeu a este material. Ainda no livro Um sopro de vida, a narradora-pintora
afirma:
Vivo tão atribulada que não aperfeiçoei mais o que inventei em matéria de
pintura. Ou pelo menos nunca ouvi falar desse modo de pintar: consiste em
pegar uma tela de madeira – pinho de riga é a melhor – e prestar atenção às
suas nervuras. De súbito, então vem do subconsciente uma onda de
criatividade e a gente se joga nas nervuras acompanhando-as um pouco- mas
mantendo a liberdade. Fiz um quadro que saiu assim: um vigoroso cavalo
com longa e vasta cabeleira loura no meio de estalactites de uma gruta. É um
modo genérico de pintar. E, inclusive, não se precisa saber pintar: qualquer
pessoa, contanto que não seja inibida demais, pode seguir essa técnica de
liberdade. E todos os mortais têm subconsciente. Ah, meu Deus, tenho
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esperança odiada. O futuro é um passado que ainda não me realizou
(LISPECTOR, 1978, p. 40).

Percebe-se claramente que as obras de Clarice Lispector, tanto escritas quanto
pintadas, dialogam entre si. Cabe ao leitor fazer as relações dos termos, dos
personagens, dos elementos que permeiam as diversas publicações da autora.
Acredita-se que as referências visuais mais pertinentes na prosa de Clarice
Lispector, foram aqui expostas. Elas corroboram com a proposta exibida no início deste
capítulo, ou seja, a afirmação de que a escrita da autora configura um diálogo entre as
artes plásticas e visuais.
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CAPÍTULO 4

A CARTOMANTE: ENTRE A PALAVRA E A IMAGEM5
Gislãne Gonçalves Silva
Machado de Assis se celebrizou por romances como Quincas Borba, Memórias
póstumas de Brás Cubas e, talvez principalmente, por Dom Casmurro. Contudo, é
possível que seu talento como contista se equipare ao de romancista. No presente
capítulo será realizada uma discussão sobre o gênero textual conto. Na abordagem,
serão explorados aspectos do conto machadiano.
De início, é preciso esclarecer que tanto a noção de gênero como a noção de
conto são conceitos escorregadios. Um gênero pode ter a forma oral ou escrita. Para a
Linguística, todo texto (literário ou não) produzido em um determinado meio social é
gênero:
Para Bakhtin (1992) o gênero se define como "tipos relativamente estáveis de
enunciados" elaborados pelas diferentes esferas de utilização da língua.
Considera três elementos "básicos" que configuram um gênero discursivo:
conteúdo temático, estilo e forma composicional. Nas condições de produção
dos enunciados e dos gêneros discursivos inserem-se as intenções
comunicativas e as necessidades sócio-interativas dos sujeitos nas esferas de
atividade, em que o papel e o lugar de cada sujeito são determinados
socialmente. Em cada esfera de uso da linguagem há uma concepção padrão
de destinatário a que se dirige o locutor; esse destinatário sempre adota uma
atitude responsiva ativa adiante da totalidade acabada do gênero (VERCEZE,
2008, p.48).

Depreende-se, da citação reproduzida, que o e-mail, a propaganda, a carta, a
conversa online são exemplos de gêneros que circulam no nosso meio social e que os
gêneros são situados historicamente e são ligados à linguagem, cultura e meio social.
O conceito de conto, assim como o de gênero, é problemático. O conto é um
gênero bem mais curto que o romance. Segundo alguns especialistas, deve ser conciso e
possuir uma situação dramática. Porém, sabe-se que essa “estrutura” não é permanente e
muitas vezes não é “obedecida” pelos que se denominam contistas. Mario de Andrade,
para “salvar” o conto de definições fechadas, diz que “conto é tudo aquilo que o autor
quiser chamar de conto” (ANDRADE apud RIBEIRO, 2007, s/p).
5

O presente trabalho corresponde a uma parcela da dissertação da própria autora em questão.
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A maioria dos críticos parece concordar quanto a um aspecto concernente ao
conto: ser curto. Porém, a brevidade e/ou mesmo o tema de um conto não são os
elementos essenciais para torná-lo bom ou para defini-lo. Segundo Cortázar,
“um conto é ruim quando é escrito sem a tensão que deve se manifestar desde
as primeiras palavras ou as primeiras cenas. E assim podemos adiantar que as
noções de significado, de intensidade e de tensão irão nos permitir [...]
abordar melhor a estrutura mesma do conto”. (CORTÁZAR, 1999, p.353)

Após essas breves considerações, discutir-se-á as especificidades do conto
machadiano. O escritor produziu inúmeros contos, mais precisamente 205, que, assim
como o romance, são essenciais para compreender o processo de amadurecimento de
Machado como escritor e mais especificamente como contista.
A maior parte da fortuna crítica dedicada a Machado debruça-se sobre o
romance, apesar de o escritor ser considerado um dos maiores contistas brasileiros.
Pereira (1988, 225-226) corrobora a ideia da grandiosidade de Machado enquanto
contista, ao afirmar que nos contos, ao contrário dos romances, a trama encolhe-se e
esse encolhimento faz com que “a trama ganhe em coesão, em resistência.
Tecnicamente, literariamente, algumas de suas histórias são verdadeiras obras-primas”.
Machado aborda nos seus contos, bem como nos romances, assuntos referentes à
natureza humana, mas essa abordagem – nos contos – não precisa partir de personagens
humanos. Um exemplo dessa ideia é o conto Um apólogo. Nele há uma discussão sobre
a oposição de “tipos” humanos e a importância da interação desses “tipos”, todavia as
personagens são uma agulha e uma linha.
Por outro lado, sem embargo de ser ágil estilista, é o menos literário de
nossos conteurs. Conduzido pela vocação de contador de histórias, sabe
encarar a vida diretamente e dar à narrativa a feição de oralidade, de modo a
transmitir ao leitor a sensação de que está, não lendo, mas ouvindo contar.
Em verdade, uma história não se deve ler, deve-se escutar. Machado, no
conto, não descreve, mostra, fala. Quando os personagens têm que se
caracterizar, conversam uns com os outros, e eis por que vemos,
continuamente, muitos diálogos nos contos. Diálogos de significativa
naturalidade. (MATOS, 1974, APUD MACHADO, 2007, p. 29).

A afirmativa acima remete o conto machadiano à arte de narrar/contar
histórias, ou seja, o gênero escrito remete a um gênero oral, bem como mostra que o
diálogo é parte essencial da caracterização das personagens.
Diante do que foi exposto sobre o conto, mais especificamente sobre o conto
machadiano, percebe-se que esse gênero não “suporta” longas descrições, seja do
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espaço, do tempo ou das personagens. Além disso, o próprio Machado de Assis não era
adepto de extensas descrições. No entanto, isso não impede que no conto machadiano
haja referência à visualidade de maneira geral.
Tais características podem ser observadas no conto A cartomante. Este conto
foi escrito no ano de 1884 e foi publicado originalmente na Gazeta de Notícias do Rio
de Janeiro. Posteriormente foi republicado em diversos livros, entre eles Várias
histórias e Contos: uma antologia. O enredo que se desenrola no conto evidencia o
triângulo amoroso vivido pelo casal Rita e Vilela e o amigo de infância deste, Camilo.
O narrador se refere ao relacionamento dos amantes como um caso permeado de
felicidade, como se vê no trecho a seguir:
Separaram-se contentes, ele ainda mais que ela. Rita estava certa de ser
amada; Camilo, não só o estava, mas via-a estremecer e arriscar-se por ele,
correr às cartomantes, e, por mais que a repreendesse, não podia deixar de
sentir-se lisonjeado. A casa do encontro era na antiga rua dos Barbonos, onde
morava uma comprovinciana de Rita (ASSIS, 1962, p.478).

Apesar da felicidade, o caso de Rita e Camilo começa a ser ameaçado.
Misteriosamente, Camilo começa a receber cartas sem identificação com ameaças de
morte. Nas cartas, Camilo é chamado de adúltero, o que faz com que ele comece a
tomar cautela quanto aos encontros com Rita, deixando de vê-la por algum tempo. Essa
cautela leva Rita a questionar o amor de seu amante. A dúvida a leva ao consultório da
cartomante, não nomeada no conto.
Depois de algum tempo, os dois se reencontram e Rita fala a Camilo sobre as
visitas que fez à cartomante. Ele zomba de Rita, pois dizia não acreditar nessas coisas.
Posteriormente, Vilela envia uma carta para Camilo, pedindo que o amigo
comparecesse à casa dele urgentemente. Essa carta deixa Camilo preocupado, pois este
acha que o amigo descobriu a traição. Apesar da preocupação, decide ir à casa de Vilela,
mas no meio do caminho a carroça para em frente à casa da cartomante. Achando que
tudo aquilo é obra do destino, entra e ouve a cartomante dizer que um terceiro, que
Camilo interpreta como sendo Vilela, não descobriu sobre a traição e que os amantes
seriam felizes. Mais tranquilo, Camilo encontra-se com Vilela, no entanto depara-se
com Rita morta, caída no chão. Logo após vê-la, Camilo é morto por Vilela, que queria
se vingar da traição dos dois.
O conto começa com a cena de um casal conversando. O que causa certo
estranhamento no leitor, pois este parece ter sido arrastado para uma cena que começou
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antes do começo do conto. É aos poucos que o leitor vai se inteirando da situação que
foi posta diante de seus olhos. Descobre-se, então, que o rapaz que conversa com a
mulher chama-se Camilo e que ela é Rita. Esta é casada com Vilela. A conversa se
desenrola num quarto que os dois arrumaram para viver seus encontros amorosos e
clandestinos. Discutem sobre a ida de Rita a uma cartomante no dia anterior, pois ela
queria saber se o amante a amava. Após a conversa, os dois se separam com a certeza de
que está tudo bem.
Depois da cena da separação do casal, o leitor se vê diante de um deslocamento
temporal, conforme a passagem a seguir revela:
Vilela, Camilo e Rita, três nomes, uma aventura e nenhuma explicação das
origens. Vamos a ela. Os dois primeiros eram amigos de infância. Vilela
seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo, contra a
vontade do pai, que queria vê-lo médico [...] – É o senhor? Exclamou Rita
[...] não imagina como meu marido é seu amigo; falava sempre do senhor
(ASSIS, 1962, p.478).

Nesse sentido, a narrativa volta no tempo para explicar como Rita e Camilo se
conheceram, bem como para explicitar a relação entre este e Vilela, marido de Rita.
Logo após esse deslocamento temporal, chega-se rapidamente ao dia seguinte ao do
encontro do casal. Isso marca outro deslocamento temporal no conto. Esses
deslocamentos rápidos e curtos são próprios do gênero. Afinal, conforme Gotlib (1987,
p. 86), o modo de se contar a estória “é uma forma breve [...] economizando meios
narrativos, mediante contração de impulsos, condensação de recursos, tensão das fibras
do narrar”.
Todavia, para não deixar o leitor perdido na relação entre passado, presente e
futuro, o narrador acaba intervindo na história para lhe conferir uma linearidade
temporal: “Vilela, Camilo e Rita, três nomes, uma aventura e nenhuma explicação das
origens. Vamos a ela”.
É próprio da escrita machadiana referenciar a obra ao mundo externo,
provocando um efeito de realidade para a narrativa, mas esse referencial é simples, não
há exageros nas idealizações. Dessa forma, insere na narrativa, por exemplo, nomes de
ruas que de fato existiram: “Esta desceu na Rua das Mangueiras, na direção de
Botafogo, onde residia” (ASSIS, 1962, p. 478).
No dia seguinte ao encontro, por volta do meio-dia, Camilo recebe um bilhete
de Vilela pedindo que vá a sua casa. A partir deste momento o leitor vê-se diante da
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angústia de Camilo acarretada pela dúvida: “Camilo ia andando inquieto e nervoso. Não
relia o bilhete, mas as palavras estavam decoradas, diante dos olhos, fixas” (ASSIS,
1962, p. 481). Camilo torna-se um homem inquieto e perturbado por causa do bilhete do
amigo. Afinal, será que Vilela tinha descoberto tudo?
A inquietação de Camilo torna-se mais evidente quando este se questiona sobre
o teor da conversa e o porquê de o amigo tê-lo chamado para conversar na casa. Afinal,
“teria sido mais natural chamá-lo ao escritório” (ASSIS, 1962, p. 480). Mas não é por
acaso a escolha da casa como espaço da conversa, pois nela trata-se de assuntos íntimos,
assuntos familiares. Já no escritório, espaço público do trabalho, são resolvidas questões
profissionais.
Os bilhetes e as cartas são parte integrante da narrativa. Todos os personagens
irão se defrontar com a leitura deles. A cartomante lê as cartas do baralho na tentativa
de desvendar o futuro, há ainda as cartas anônimas que Camilo recebe, o cartão de
aniversário, o bilhete de Vilela para Camilo. A primeira impressão que Camilo tem da
beleza de Rita é mediada pelas cartas que seu amigo de infância envia: “Depois, Camilo
confessou de si para si que a mulher de Vilela não desmentia as cartas do marido”.
As cartas contribuem para o desenrolar da narrativa. Elas revelam os
sentimentos que os personagens guardam no coração, tal como Camilo ao receber o
cartão de Rita. Afinal, foi a partir daí “que ele pode ler no próprio coração; não
conseguia arrancar os olhos do bilhetinho. Palavras vulgares; mas há vulgaridades
sublimes, ou, pelo menos, deleitosas” (ASSIS, 1962, p. 479).
Aos poucos, o narrador vai apresentado ao leitor as características das
personagens. Vilela e Camilo, apesar de amigos, possuíam personalidades distintas.
Enquanto o primeiro é tido como um sujeito determinado, o segundo apresentava-se
como um sujeito inerte. A descrição física de ambos reforça o perfil de cada um: “O
porte grave de Vilela fazia-o parecer mais velho que a mulher, enquanto Camilo era um
ingênuo na vida moral e prática. [...] Nem experiência, nem intuição” (ASSIS, 1962, p.
479).
O narrador faz o leitor perceber Rita como uma mulher muito ingênua, até
mesmo tola conforme o seguinte trecho: “No princípio de 1869, voltou Vilela da
província, onde se casara com uma dama formosa e tonta” (ASSIS, 1962, p. 478). A ida
da personagem à cartomante também evidencia sua ingenuidade, pois ela conforma-se
com o que lhe é dito, em nenhum momento duvida das palavras da cartomante,
conforme se observa nessa passagem: "Se ele não acreditava, paciência; mas o certo é
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que a cartomante adivinhara tudo. Que mais? A prova é que agora estava tranquila e
satisfeita"(ASSIS, 1962, p. 478).
Ao apresentar a cartomante, Machado de Assis se utiliza do espaço ocupado
pela personagem para reforçar as características dela. O mistério evocado por ela
aparece já na fachada do prédio onde mora, pois enquanto as demais janelas da região
estavam abertas, a da cartomante estava fechada, como observa Camilo.
No lado de dentro da casa Camilo percebeu que:
A luz era pouca, os degraus comidos dos pés, o corrimão pegajoso [...] Dali
subiram ao sótão, por uma escada ainda pior que a primeira e mais escura.
Em cima, havia uma salinha, mal alumiada por uma janela, que dava para o
telhado dos fundos, velhos trastes, paredes sombrias, um ar de pobreza, que
antes aumentava do que destruía o prestígio (ASSIS, 1962, p. 481-482).

A descrição anterior reforça o caráter sombrio da casa da cartomante. E o
ambiente fica cada vez mais obscuro e desgastado conforme se adentra nele. Há no
espaço uma áurea de pobreza e mistério. Mistério esse que perpassa não apenas o
espaço, mas também a cena. A pobreza parece estar ali propositalmente, para reforçar
que a ordem daquele ambiente está no nível dos valores espirituais e não materiais.
As ações da cartomante vão ditando o desenrolar da narrativa a partir do
momento em que Camilo adentra no recinto. As falas das cartomantes são pausadas,
suas falas, quase sempre terminam com reticências: "O senhor tem um grande susto...";
"E quer saber, continuou ela, se lhe acontecerá alguma coisa ou não..."; "As cartas
dizem-me..."; "Vejo bem que o senhor gosta muito dela... E faz bem; ela gosta muito do
senhor". (ASSIS, 1962, p. 482). Essas pausas conferem à cena, juntamente com a
descrição do lugar, um ar de suspense.
É importante salientar que a cartomante é a única personagem não nomeada.
Ela é designada pela atividade que exerce, o que imprime mais mistério à sua figura.
Nota-se que há uma ênfase inicial nos olhos e nas mãos da cartomante. Esta possui
mãos ágeis e olhos sonsos e agudos. A rapidez com que movimenta as cartas é uma
estratégia para que o olhar de Camilo esteja focado em suas mãos, para que dessa forma
ela possa observá-lo mais minunciosamente. Por isso, nesse trecho, temos uma
descrição dos olhos da cartomante, que remetem a dissimulação (sonsos) – procurando
conhecer, disfarçadamente, Camilo e suas reações – e remetem também a intensidade
(agudos) – procurando penetrar o pensamento de Camilo através de suas atitudes.
Machado de Assis não é partidário das descrições exaustivas. Nota-se isso pela
crítica que faz, no seu artigo intitulado Instinto de Nacionalidade, aos escritores
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românticos que se detinham, na maioria das vezes, a abordar, exaltar e descrever a
natureza brasileira:
O romance brasileiro recomenda-se especialmente pelos toques do
sentimento, quadros da natureza e de costumes, e certa viveza de estilo mui
adequada ao espírito do nosso povo. Há em verdade ocasiões em que essas
qualidades parecem sair da sua medida natural, mas em regra conservam-se
estremes de censura, vindo a sair muita coisa interessante, muita realmente
bela. O espetáculo da natureza, quando o assunto o pede, ocupa notável lugar
no romance, e dá páginas animadas e pitorescas, e não as cito por me não
divertir do objeto exclusivo deste escrito, que é indicar as excelências e os
defeitos do conjunto, sem me demorar em pormenores. Há boas páginas,
como digo, e creio até que um grande amor a este recurso da descrição,
excelente, sem dúvida, mas (como dizem os mestres) de mediano efeito, se
não avultam no escritor outras qualidades essenciais. (ASSIS, s/d, p. 4 –
grifos nossos).

Machado criticava a descrição enquanto qualidade única de um escritor. Por
isso, na sua obra, sobretudo nos contos, ele opta por descrições curtíssimas, fazendo
com que o leitor tenha que prestar atenção em referências sutis para compor os
personagens ou o espaço. No conto A cartomante não seria diferente. Nele, a cartomante
não é descrita de maneira minuciosa: “Era uma mulher de quarenta anos, italiana,
morena e magra, com grandes olhos sonsos e agudos” (ASSIS, 1962, p. 482). Machado
de Assis economiza nas palavras ao retratá-la. Desse modo, o leitor poderá recorrer a
outros aspectos da narrativa para poder construir mais completamente esta personagem,
e as demais. Afinal, como diz Borges Filho (2007), o espaço desempenha funções muito
importantes no texto literário.
A descrição da personagem aliada à descrição do espaço permite ao leitor
observar que muitas vezes existe uma analogia entre o ambiente retratado e a
personagem que vive naquele ambiente. Borges Filho diz que uma das funções do
espaço é justamente a de representar os sentimentos vividos pelas personagens. “Por
exemplo, teremos uma cena de alegria que se passa sob o sol fresco de um fim de tarde,
brilhante, num céu com poucas nuvens e passarinhos voando” (BORGES FILHO, 2007,
p. 40). O leitor é convidado a construir a personagem através das “pistas” dos textos.
Machado acaba “pintando” a personagem e o espaço da narrativa. Ele exige
que o leitor seja capaz de visualizar o que está escrito, transformando palavra em
imagem e vice-versa. Além disso, exige que o leitor desenvolva competências que
permitam uma melhor percepção do texto, sendo capaz de ler nas entrelinhas e fazer
inferências a partir do que foi dito e do que foi silenciado.
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CAPÍTULO 5

O OVO E A GALINHA DE CLARICE LISPECTOR COMO DEISCÊNCIA PARA
O ENSINO DA FILOSOFIA E DA LITERATURA

Haleks Marques Silva
Walace Rodrigues

Este capítulo busca desvendar o processo de como a literatura pode nos ajudar
a ensinar filosofia a estudantes da educação básica. Se a genialidade de Clarice
Lispector incorpora traços de um existencialismo tristonho, seria possível, através de
suas obras, compreender melhor essa corrente filosófica?
A escrita desse texto é uma tentativa de mostrar como a obra de tal escritora
pode servir como incentivo para o aprendizado de filosofia. Buscamos compreender,
enquanto exemplo dessa tarefa, como o conto O ovo e a galinha, de 1964, pode nos dar
pistas para uma análise dos princípios da filosofia existencialista.
Os resultados desse texto demonstram que utilizar o conto O ovo e a galinha,
substituindo a palavra “ovo” pela palavra “vida” pode nos mostrar pistas interessantes a
seguir no caminho para ensinar os estudantes sobre a corrente filosófica do
existencialismo e elucidar inquietantes reflexões sobre a condição humana, partindo do
ôntico em direção ao ontológico.
O ovo e a galinha, Existencialismo, Literatura e Ensino
Fazendo alusão ao famoso dilema de causalidade o ovo ou a galinha, o conto O
ovo e a galinha de Lispector evoca o dilema do princípio vital: Quem veio antes? A
narradora busca, já no título, indagar-nos sobre o começo de vida e sua perpetuação.
Clarice Lispector foi uma das mais influentes escritoras brasileiras do século
XX. Nascida em Chechelnyk no dia 10 de dezembro de 1920, na Ucrânia, e naturalizada
brasileira. Sua vida de viajante pelo mundo pode ser compreendida na seguinte
passagem do professor Nolasco (2007):
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Clarice Lispector, em crônica sobre suas viagens, narra a primeira que “foi
com menos de dois anos de idade, da Alemanha (Hamburgo) a Maceió
[Recife, diz ela]. (…) Nada sei sobre essa viagem de imigrantes: devíamos
todos ter a cara dos imigrantes de Lasar Segall”. Como se vê, nasce em
trânsito, na Ucrânia, e chega a Maceió, mudando-se depois para o Recife,
onde vive e se cria, indo só mais tarde para o Rio de Janeiro, que nas suas
palavras, “era a cidade grande e cosmopolita que, no entanto, em breve se
tornava para mim brasileira carioca”. Ucraniana, nordestina, carioca, judia e
macabéa – Eis um retrato de Clarice Lispector. (NOLASCO, 2007, p. 25)

A lista de personagens nas obras de Lispector é imensa, mas ela sempre se
volta para a mulher de classe média como um espelho para escrever, conforme nos
informa Bailey (2007):
Lispector escreveu sobre tudo: situações banais, o dia-a-dia doméstico,
personalidades do mundo da literatura e da cultura popular, questões
existencialistas, problemas sociais e o próprio fazer literário. Entretanto, sua
perspectiva vem sempre marcada, segundo Castillo, pelo seu cotidiano de
mulher de classe média, posição que ela assume para, ironicamente,
desautorizar-se como escritora de não-ficção. Esse “desautorizar-se”, aliás,
aparece também na sua ficção (veja-se, por exemplo, A hora da estrela) e é
expressão de uma postura antiautoritária que contesta a lógica realista de
representação. (BAILEY, 2007, p. 17)

Para o conhecido crítico e estudioso da literatura brasileira Antônio Candido
(1999), Lispector aparece na cena literária brasileira como uma estudiosa de detalhes da
vida nossa de cada dia, mas sempre de forma muito expressiva:
A elaboração original da palavra aparece também na prosa narrativa de
Clarice Lispector (1920-1977), cujo livro de estreia, Perto do coração
selvagem (1944), trouxe algo novo à literatura brasileira, pela capacidade de
elevar a descrição das coisas e dos estados de espírito a um nível radioso de
expressividade, como se dos fatos mais simples brotasse a cada instante o
indefinível. A força desta escritora parece estar na capacidade de manipular
os detalhes, que vão se juntando para formar a narrativa e sugerir o mundo,
sem que haja necessidade de uma estruturação rigorosa. Daí a fluidez
imprecisa que dissolve muitas das suas histórias, ou, pelo contrário, o
destaque luminoso que elas ganham na intimidade sugerida pela ampliação
do pormenor. Talvez o conto, mais do que o romance, seja o instrumento
ideal dessa escritora que parece extrair o essencial das dobras do acessório.
(CANDIDO, 1999, p. 91)

De acordo com Walace Rodrigues (2013, p. 141), […] “Clarice aparece na
literatura brasileira como uma escritora única, que nos conturba, nos faz pensar, nos
atordoa e nos acorda para a vida real em meio a uma ditadura militar que cerceava
pensamentos, críticas e criatividades”.
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Devemos entender que a obra literária não fica só em seu tempo histórico, mas
avança em direção ao futuro, agindo em outros tempos sobre os seus leitores. A obra
tem o poder de, se instigada, criar mundos, revelar novas imagens, dar novas
interpretações, sempre reatualizando-se em um contínuo apelo, como dirá Sartre (2004,
p. 39): “Escrever é apelar ao leitor para que este faça passar à existência objetiva o
desvendamento que empreende por meio da linguagem.”.
Nesse sentido, a obra literária seria, portanto, uma “obra aberta”, para utilizar o
instigante termo de Umberto Eco. Ela se abre a novas temporalidades sem deixar de
remeter a seus tempos de criação. Como nos diz a professora Maria Luiza Saboia Saddi
(2011), é através da linguagem que criamos mundos:
A linguagem, a nossa mais cara invenção, indispensável e bela, mas nunca
estática e absoluta, mas, sempre fluida, sempre múltipla e viva como
pássaros em voo. Como se poderia almejar mais? Os problemas surgem
quando a encaramos como apreensão ou revelação do mundo e esquecemos
que ela mesma já é mundo, já é criação de mundos. (SADDI, 2011, p. 4010).

E é através da linguagem, em nosso caso aqui, através da literatura, que
podemos compreender o viés existencialista de alguns trabalhos literários. A vertente
existencialista da obra de Clarice Lispector pode ser notada desde seus primeiros
contos, principalmente nos personagens femininos de suas obras, conforme nos informa
a professora Nádia Battella Gotlib (1994):
Desde seus primeiros contos, escritos em 1940, quando Clarice Lispector
tinha seus vinte anos incompletos, nota-se uma preocupação fundamental
desenhada na trama dessas narrativas: a personagem-mulher, inserida no
meio familiar, passa por conflitos cujas razões não sabe bem explicar,
experimentando situações que instigam a problematização de aspectos
diretamente ligados a sua identidade, nos seus diferentes e complexos papéis
sociais. (GOTLIB, 1994, p. 94)

Essas angústias das personagens femininas de Lispector se colocam como
ponto principal para compreender suas próprias existências no mundo. A possibilidade
eterna de escolha, a liberdade de errar e acertar, as marcas daquilo que somos desde que
nascemos, entre outros pontos, mostram claramente o viés existencialista da obra de
Lispector, como nos mostra Cristina Ferreira-Pinto Bailey (2007):
Vê-se assim que a importância da linguagem na obra de Lispector vai
constituir um dos principais veios da fortuna crítica da autora. Entretanto, a
questão da linguagem está indissoluvelmente ligada à dimensão filosófico
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existencialista da obra, principalmente no que diz respeito à relação entre
linguagem e a condição humana. (BAILEY, 2007, p. 12)

Vale dizer que o existencialismo deixa-nos perceber que o que escolhemos é
importante, mas o poder escolher livre e conscientemente parece tomar mais relevância
do que a escolha em si. Os mais conhecidos filósofos do existencialismo são o
dinamarquês Søren Kierkegaard (Copenhague, 1813 – Copenhague, 1855) e o francês
Jean-Paul Sartre (Paris, 1905 – Paris, 1980).
Tais filósofos foram os organizadores desta teoria filosófica. Eles reforçaram a
importância da liberdade de escolha dos seres humanos, afirmando que somos livres
para escolher e nos responsabilizar por nossas escolhas e aceitando, assim, as suas
consequências, não obstante a angústia gerada nesse processo de tomada de consciência
do ente com relação ao seu ser e enfrentar o tempo, o nada e o eterno.
Nesta perspectiva, para Kierkegaard, o ser humano, além de ser uma síntese de
alma e corpo, também é uma síntese do temporal e do eterno. E o principal papel da
angústia, como dirá Malantschuk (1979), é que ela faz com que o homem comece a sair
de sua completa submissão à natureza, e manifestar em si o eterno.
Para Kierkegaard o momento eterno desencadeia o desenvolvimento
espiritual no homem o qual, por esta tomada de consciência, chegará a
conhecer o eterno, ao mesmo tempo parte integrante de si e elemento exterior
a si enquanto princípio último da existência. Assim, em lugar do sentimento
de seguridade primitivo que ele possuía no começo ele alcança a certeza que
dá somente a relação ao eterno. (MALANTSCHUK 1979, p. 164)

Neste sentido, o homem diante das possibilidades a serem enfrentadas em sua
existência, na verdade, está diante do nada, que é o próprio objeto da angústia. Ou seja,
o nada se refere sempre à angústia, desde que a ideia de nada, no sentido mais profundo,
proceda do conhecimento da imperfeição e do caráter corruptível próprios à vida
temporal, portanto, dos momentos que, precisamente, provocam angústia. “É esta
angústia do nada, do vazio da vida temporal que exerce uma influência determinante
sobre a existência do indivíduo. É ela também que conduz o homem a procurar algo de
mais elevado que a temporalidade.” (MALANTSCHUK 1979, p. 165).
A questão é que nossas escolhas têm um caráter mais que pessoal, pois elas
podem influenciar, de alguma maneira, todo o grupo social ao qual pertencemos. Ou
seja, é a força da ação que tem valor maior para esses pensadores. Portanto, o homem
pode ser definido por suas ações. A covardia de um homem se nota no não atuar, no
deixar pra trás um projeto, no abandono da ação. Sartre nos diz que: “[...] a vida não tem
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significado a priori. A vida não é nada até ser vivida, somos nós que lhe damos
significado, e valor não é nada mais que o significado que damos a ela” (SARTRE,
2007, p. 51, tradução nossa).
Falando sobre Sartre, Otto Leopoldo Winck et al (2009) nos informam a
influência do pensamento desse filósofo na modernidade ocidental:
Amado e odiado, reverenciado e execrado, cultuado e anatematizado, Sartre
se converteu no pós-guerra europeu, em um ícone, quase um popstar de uma
nova postura existencial. E o existencialismo que ele propugnava e
representava se tornou moda não apenas entre os frequentadores dos cafés de
Saint-Germain-dês-Prés, mas em todos os bares esfumaçados frequentados
por jovens intelectuais, seja no Greenwich Village (Nova York), ou na Vila
Madalena (São Paulo). (WINCK; TRICHES; REZENDE, 2009, p. 237)

E como ensinar aos estudantes do ensino básico a teoria filosófica do
existencialismo através da obra literária de Clarice Lispector? Nossa proposta
pedagógica seria pegar o conto O ovo e a galinha e substituir a palavra “ovo” pela
palavra “vida”, buscando os resultados significativos com os estudantes.
Tal exercício de utilização de um conto literário para o estudo filosófico pode
demonstrar a riqueza das obras escritas e instigar os estudantes a analisarem reflexiva e
criticamente tais obras. No caso dessa proposta, buscando traços existencialistas no
conto.
Damos exemplos sobre como trocando a palavra “ovo” pela palavra “vida” (em
negrito nas citações) o sentindo existencialista do conto aparece mais claramente:
De manhã na cozinha sobre a mesa vejo a vida. Olho a vida com um só
olhar. Imediatamente percebo que não se pode estar vendo a vida. Ver a vida
nunca se mantêm no presente: mal vejo a vida e já se torna ter visto a vida
há três milênios. – No próprio instante de se ver a vida ela é a lembrança de
uma vida. – Só vê a vida quem já a tiver visto. – Ao ver a vida é tarde
demais: vida vista, vida perdida. – Ver a vida é a promessa de um dia chegar
a ver a vida. – Olhar curto e indivisível; se é que há pensamento; não há; há a
vida. – Olhar é o necessário instrumento que, depois de usado, jogarei fora.
Ficarei com a vida. – A vida não tem um si-mesmo. Individualmente ela não
existe. (LISPECTOR, 1977, p. 82)

Notamos, após a alteração de palavras, que o conto começa como um
angustiado poema em torno da fugacidade do tempo e da importância da vida. As coisas
corriqueiras parecem demonstrar, para a personagem-narradora, a existência cabal da
vida. Ela escolhe a vida. Ela faz do cotidiano uma construção de vida.
Vale destacar que mudamos alguns pronomes e concordamos alguns termos
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para que a palavra “vida” fizesse sentido. Porém, algumas vezes, a palavra “vida”
aparece sem que a tivéssemos substituído.
Outra passagem que podemos destacar seria a seguinte:
E eis que não entendo a vida Só entendo a vida quebrada: quebro-a na
frigideira. É deste modo indireto que me ofereço à existência da vida: meu
sacrifício é reduzir-me à minha própria vida pessoal. Fiz do meu prazer e da
minha dor o meu destino disfarçado. E ter apenas a própria vida é, para quem
viu a vida, um sacrifício. Como aqueles que, no convento, varrem o chão e
lavam a roupa, servindo sem a glória de função maior, meu trabalho é o de
viver os meus prazeres e as minhas dores. É necessário que eu tenha a
modéstia de viver. (LISPECTOR, 1977, p. 83)

Parece que viver é, para personagem sacrificar-se e disfarçar-se, num eterno
exercício de modéstia. Catando as migalhas (para utilizar um termo de Kierkegaard) de
sua vida, a narradora escolhe humanizar-se através da modéstia.
Para a corrente existencialista, o homem tem a liberdade de escolher como
viver a partir de suas condições (de classe, de pensamento, de lugar, de mobilidade,
etc.). É a compreensão da incompletude do homem que faz com que ele compreenda
que sua vida é um eterno projeto de si mesmo, uma construção diária no caminho da
humanização.
Mais uma passagem do conto com a inserção da palavra “vida”:
Por devoção à vida, eu a esqueci. Meu necessário esquecimento. Meu
interesseiro esquecimento. Pois a vida é um esquivo. Diante de minha
adoração possessiva ela poderia retrair-se e nunca mais voltar. Mas se ela for
esquecida. Se eu fizer o sacrifício de esquecê-la. Se a vida for impossível.
Então – livre, delicada, sem mensagem alguma para mim – talvez uma vez
ainda ela se locomova do espaço até esta janela que desde sempre deixei
aberta. E de madrugada baixe no nosso edifício. Serena até a cozinha.
Iluminando-a de minha palidez. (LISPECTOR, 1977, p. 83)

A narradora busca viver sem pensar que está vivendo, num exercício proposital
de esquecimento. Dessa forma, ela parece querer esquecer-se de si para poder continuar
a viver. A narradora aguarda a vida chegar, tentando sacrificar-se para não agir.
Nessa mesma linha de pensamento, se a existência precede a essência,
conforme nos diz Sartre, a forma como vivemos nos forma enquanto seres humanos. A
partir da existência singular de cada pessoa teremos nossa essência humana. Todavia, se
a essência precede a existência, como nos faz pensar Kierkegaard, em vários fragmentos
de sua produção; que “são ‘as obras do amor’ [...] o que em toda a sua riqueza é
essencialmente inesgotável, é também nas suas obras mais pequenas essencialmente
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indescritível, justamente porque ele essencialmente está presente todo em toda parte, e
por essência não pode ser descrito.” (KIERKEGGARD, 2007, p. 17); o modo de ser do
ente se dá em um contínuo devir em busca de sua própria verdade e na aceitação da não
total compreensão ontológica da essência de seu ser-no-mundo.
Ainda, se o homem é livre e responsável por suas ações, suas angústias vêm
dessas ações. No entanto, a narradora parece desejar esquivar-se de agir, esperando que
a vida aconteça. Ora, se não ajo, não me responsabilizo por algo que venha a dar errado.
Esquivar-se para ser, nesse sentido, uma escolha de vida. Porém, no caso dela, parece
que o esquivar-se não a faz mais feliz, pois em todo o conto ela parece esquivar-se de
tentar viver.
Vale dizer que buscamos fazer um exercício pedagógico, a partir de um conto
de Clarice Lispector, visando ao ensino de filosofia. Porém, deixamos claro que as
possibilidades interpretativas de tal conto não se esgotam nesse escrito e podem ser
inúmeras outras. Um ponto positivo de se trabalhar com literatura é que podemos ter as
mais variadas interpretações a partir da obra e em conjunção com outros elementos
interpretativos.
Considerações finais
Este texto buscou compreender e elucidar como o conto de Clarice Lispector
intitulado O ovo e a galinha pode ser reinterpretado a partir da mudança da palavra
“ovo” para chegarmos a uma palavra essencial para a compreensão do modus operandi
do conto: vida.
Essa angústia da narradora perante a vida parece se dar pela possibilidade de
escolhas infinitas a partir do que se tem. A busca dos propósitos de vida dela parece ser
a tentativa de esquivar-se de viver ou de simplesmente aceitar e tentar desvelar o
mysterium que constitui a narradora mesma em seu conto:
As vidas estalam na frigideira, e mergulhada no sonho preparo o café da
manhã. Sem nenhum senso da realidade, grito pelas crianças que brotam de
várias camas, arrastam cadeiras e comem, e o trabalho do dia amanhecido
começa, gritado e rido e comido, clara e gema, alegria entre brigas, dia que é
o nosso sal e nós somos o sal do dia, viver é extremamente tolerável, viver
ocupa e distrai, viver faz rir. E me faz sorrir no meu mistério. O meu mistério
é que eu ser apenas um meio, e não um fim, tem-me dado a mais maliciosa
das liberdades: não sou boba e aproveito. Inclusive, faço um mal aos outros
que, francamente. O falso emprego que me deram para disfarçar a minha
verdadeira função, pois aproveito o falso emprego e dele faço o meu
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verdadeiro. (LISPECTOR, 1977, p. 84)

Concluindo, podemos dizer que o referido conto serviu como bom exemplo
literário que pôde nos ajudar a refletir sobre o modo de pensar filosófico sobre a
existência. Isso equivale a dizer que a leitura filosófica dos textos literários não é
primeiramente um meio de conhecimento, mas uma iniciação ao pensamento. Afinal de
contas, pensar o já pensado é repensar, e repensar é sempre pensar. Por esta razão dirá
Kierkegaard que não há verdade verdadeira que não seja “subjetiva”, isto é,
“apropriada”, ou seja, tornada algo próprio, nossa propriedade (Cf. FOLSCHEID;
WUNENBURGER, 2006, p. 8-9). Neste sentido vale dizer a narradora, ao falar do
“ovo”, nos revelou uma dimensão bem peculiar da “vida”, de que o óbvio, muitas das
vezes, não é percebido senão pelo olhar de um ente bem atento às questões ontológicas
de seu próprio ser.
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CAPÍTULO 6
LETRAMENTO LITERÁRIO NO ENSINO MÉDIO PELO VIÉS DA
SEMIÓTICA: UMA POSSIBILIDADE DE INCENTIVO À LEITURA A PARTIR
DA NOÇÃO DO PERCURSO GERATIVO DE SENTIDO
Isaquia dos Santos Barros Franco
Luiza Helena Oliveira da Silva
Introdução
Pesquisas realizadas nos últimos anos apontam para a necessidade de uma
inovação no ensino de literatura na escola, visto às inúmeras possibilidades de leitura
nas sociedades complexas. O ensino tradicional tende a ser substituído por um ensino
que visa à inserção cidadã do aluno na sociedade, constituindo-se, pois, como um
ensino reflexivo voltado à prática social. Embora essas mudanças sejam lentas,
verificamos que há uma percepção de que algo deve ser feito e propostas de trabalho
são o motor de tais transformações.
Professores impulsionados por projetos entram em contato com novas teorias,
as quais propõem medidas capazes de minimizar o déficit de leitura detectada na
educação básica, para, com isso, promover o letramento em suas diversas instâncias,
interessando-nos, mais de perto, pelo letramento literário. Contudo, não resta dúvida de
que a escola tem obtido muito pouco sucesso no que se refere à formação do chamado
gosto pela leitura e à sensibilização para o valor estético das obras.
Percebemos que as potencialidades do ensino de literatura, embora façam parte
do plano das discussões acadêmicas, não alcançam satisfatoriamente a prática de sala de
aula. Na verdade, o que deveria ser uma disciplina estimuladora da leitura voltada para a
formação de leitores, ainda é responsável pelo distanciamento do aluno em relação ao
texto literário.
Compreendemos que a fim de possibilitar que os jovens se apropriem
efetivamente da condição de leitores, o objetivo do trabalho com a literatura na escola,
sobretudo no ensino médio, deva ser a promoção do letramento literário. A questão
fundamental aqui é: como fazer isso efetivamente na prática? Esse questionamento nos
leva a ponderar sobre a colocação de Rouxel quando afirma que “não podemos nos
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contentar em incriminar o modelo de leitura literária em vigor nas salas de aula sem
abrir perspectivas para que saiamos do impasse” (2012, p. 275).
Em razão disso, neste trabalho propomos uma reflexão sobre utilização dos
princípios básicos da semiótica discursiva como um referencial de apoio ao professor na
abordagem da leitura literária no contexto escolar do ensino médio por estar inserida
entre as teorias que objetivam descrever e explicar como os sentidos dos textos são
produzidos.
A literatura no ensino médio
De acordo com Rouxel (2012, p. 274), “a história do ensino de literatura há
muito tempo remete a uma exclusão da leitura ou mesmo do leitor como sujeito.” A
autora acrescenta ainda que “as práticas escolares de leitura da atualidade deixaram
pouco espaço à subjetividade do leitor”, ou seja, não desenvolveram os estados
subjetivos que levam ao entendimento da leitura em consonância com a experiência
pessoal e o repertório individual.
No ensino médio, tal problema se acentua, entre outros fatores, devido ao
estudo mais sistematizado de textos literários, pois esses textos exigem habilidades mais
complexas de leitura. De modo geral, temos que a literatura nessa etapa de escolaridade
não é explorada de modo ideal, uma vez que não prioriza o objeto principal que é o
texto literário. Não é sem razão que Todorov (2009) declara que a literatura está em
perigo. Essa escolarização da literatura no ensino médio é uma consequência de uma
relação de poder entre enunciadores dentro da esfera enunciativa. O autor é categórico e
afirma que:
O perigo que hoje ronda a literatura não está, portanto, na escassez de bons
poetas ou ficcionalistas, no esgotamento da produção ou criação poética, mas
na forma como a literatura tem sido oferecida aos jovens desde a escola
primária até a faculdade: o perigo está no fato de que por uma estranha
inversão, o estudante não entra em contato com a literatura mediante a leitura
dos textos literários propriamente ditos, mas com alguma forma de crítica, de
teoria ou de história literária (TODOROV, 2009. p. 10).

Observamos, nas palavras do autor, que o perigo maior que ronda o ensino da
literatura não se encontra na falta de bons autores e textos, mas em como eles estão
sendo trabalhados na escola. Logo, ressignificamos o sentido do termo “perigo”
conforme propõe os estudos da semiótica francesa, ao pensar que tal “perigo”, de que
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fala Todorov, pode ser visto pela semiótica como resultado da disputa de poder entre
enunciadores no contexto da sala de aula, tal como mostra a pesquisa de Aquino e
Pereira (2015).
Para os autores, a enunciação, enquanto maneira de interação entre
enunciadores, é permeada, na sala de aula, por questões que envolvem poder e relações
assimétricas entre professor e aluno. Nesse sentido, a partir de ideia implícita de
empoderamento do professor, o aluno acaba sendo relacionado às ideias de
subordinação, nas quais o docente é o detentor do conhecimento e o discente, aquele
que executa as ações a partir do que o professor propõe.
Relacionamos essas afirmações às ideias postuladas por Cosson quando
pondera que, à medida que o aluno avança no processo de escolarização, vai perdendo o
gosto pela leitura, porque a cada nível de ensino “o texto literário vale menos pela sua
capacidade de promover o exercício do imaginário e mais pela sua contribuição ao
ensino de língua materna” (COSSON, 2011, p. 283).
O que acontece é que o lugar da literatura no contexto escolar muitas vezes é
reduzido a tarefas de língua portuguesa, a exemplo de preenchimento de fichas de
leitura ou de práticas de atividades textuais que requerem do aluno apenas a captação
das ideias do autor explícitas na superfície textual ou atendem à aprendizagem de
recursos e estruturas linguísticas.
Entretanto, a proposta do ensino de literatura deve estar pautada na garantia de
uma efetiva experiência de leitura literária, além de fazer com que o aluno perceba a sua
importância. Nesse sentido, não podemos deixar de colocar aqui a reflexão de Silva e
Magalhães a respeito da didática de ensino com o letramento literário:
[...] o letramento literário exige uma didática da incerteza, da perseguição do
indizível, do encontro das subjetividades. É uma didática que também seja
prazerosa, que trabalhe a corporeidade dos alunos, que possibilite o
desenvolvimento de suas relações sensíveis com o mundo, que desenvolva a
emotividade e a imaginação, propiciando momentos plenos de respostas às
esperas desses alunos, vivências que se converterão em memórias prazerosas,
também importantes no processo de formação do leitor. (SILVA e
MAGALHÃES, 2011, p. 90)

Corroborando com as autoras, acreditamos que a literatura, como linguagem
artística no contexto educacional não deve ser submetida às regras obrigatórias de
estruturação para ser entendida. Ao contrário, deve transformar-se num meio de
renovação das formas tradicionais de ensino a fim de que não se perca a possibilidade
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efetiva de conjunção com as especificidades desse tipo de produção da linguagem.
Somente assim os alunos terão gosto pela literatura e se tornarão leitores que se
interessam pelo texto também fora da escola, além de uma dimensão estritamente
pragmática.
Acreditamos ser por meio desse prazer obtido pela leitura que o processo do
letramento literário ganha força e estabelece um vínculo de sentido com o aluno. Nesse
contexto, remetemos ao texto de Landowski, Gosto se discute (1997), cujo título em si
já é em si bastante sugestivo. Nesse capítulo, o autor apresenta uma reflexão sobre o
quanto nossos gostos dependem do outro e o quanto nossas escolhas por aquilo de que
gostamos não são tão individuais como podem parecer em um primeiro instante:
Ora, enquanto é provável que Beltrano preferisse agradar a Sicrano, quer
dizer, despertar seu gosto, antes do que seu ‘desgosto’, os elementos com que
ele, Beltrano, povoou seu arredar, os que escolheu porque gostou deles (as
pessoas que frequenta, os livros que lê, as roupas que veste, e assim por
diante), fazem parte do conjunto constitutivo da figura que ele apresenta
agora ao outro que o observa. De tal modo que a resposta à questão de saber
se Sicrano, afinal, “gostará” mesmo de Beltrano, ou não – ou, no sentido
inverso, se Beltrano obterá, ou não, a satisfação (subjetal) de agradar a
Sicrano – vai depender, em parte, dos gostos (objetais) de Beltrano, isto é, do
regime específico de atrações e de repulsões que, ao animá-la na presença dos
seres e das coisas, configura sua identidade (LANDOWSKI, 1997, p.117).

As palavras de Landowski nos levam a considerar que na escola há injunções
para o que o aluno deve ler para ser considerando letrado, inserido nos gostos aceitáveis
e louváveis socialmente. Nesse sentido, há duas possibilidades, a de poder caminhar na
direção do gosto socialmente aceitável, para ler o que “todo mundo de bem” deve ler,
ou manter-se irredutível em profundo “desgosto”, distanciando-se do que intenta
promover a escola. Nessa perspectiva, Petit argumenta que, se ao leitor for imposto “o
bom jeito de ler”(2009, p. 48), de maneira a disso poder prestar contas, são poucas as
chances de o livro fazer parte de sua experiência de modo duradouro.
Exatamente por isso, a autora defende a mediação da leitura tendo em vista seu
olhar atento para o leitor, visto como um sujeito que tem e vive uma história particular.
Na sua concepção, ao acompanhar o leitor em um momento por vezes tão singular como
o da escolha de um livro, o mediador oportuniza-lhe acesso a leituras diversas. Para
Petit, essa oportunidade deixa o leitor livre para ler o que de fato lhe interessa, pois para
ela “ler tem a ver com a liberdade de ir e vir, com a possibilidade de entrar à vontade em
um outro mundo e dele sair. Por meio dessas idas e vindas, o leitor traça a sua
autonomia, mediante a qual ele se reconstrói” (PETIT, 2009, p. 92).
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Dessa forma, mesmo que a escola estabeleça o que seus alunos irão ler, não há
como fiscalizar o modo como essa leitura será realizada e interpretada. Nesse momento
a literatura pode aliar-se aos estudos semióticos na medida em que estes forneceriam
instrumentos que competencializariam o leitor para diferentes modos de apreensão da
complexidade textual, considerando a dimensão intersubjetiva entre autor e leitor. É o
que defendem Silva e Magalhães, quando consideram o que a semiótica pode oferecer
ao tratamento do texto literário na escola:
[...] a crença de que, embora o gosto seja produzido social e historicamente, e
os sentidos não estejam dados no texto, mas sejam resultantes de um esforço
de leitura e de interpretação, é nele que devem ser buscados os elementos
primeiros para um trabalho com a leitura literária. (SILVA e MAGALHÃES,
2011, p. 114)

Diante do exposto, esse capítulo propõe a mobilização do percurso gerativo de
sentido como subsídio para atividades de leitura, interpretação e negociação de sentidos
dos textos literários na escola, visando a favorecer a produção do sentido e o gosto pelo
texto.
Semiótica: um caminho para o letramento literário
A semiótica pode ser uma grande aliada nas atividades escolares com vistas ao
desenvolvimento da competência de leitura, na medida em que pode contribuir para
despertar o aluno para a experiência estética, estimulando sua competência para uma
compreensão crítica de textos de diferentes gêneros. Inserida entre as teorias que
consideram o texto como unidade de sentido, ela “procura descrever e explicar o que o
texto diz e como ele faz para dizer o que diz” (BARROS, 2005, p. 11). Para atingir tal
intento, a semiótica leva em conta a organização interna dos textos, sem, contudo,
excluir, as suas condições de produção. Assim:
[...] o texto só existe quando concebido na dualidade que o define — objeto
de significação e objeto de comunicação — e, dessa forma, o estudo do texto
com vistas à construção de seu ou de seus sentidos só pode ser entrevisto
como o exame tanto dos mecanismos internos quanto dos fatores contextuais
ou sócio-históricos de fabricação do sentido. Nos seus desenvolvimentos
mais recentes, a semiótica tem caminhado nessa direção e procurado
conciliar, como mesmo aparato teórico-metodológico, as análises ditas
‘interna’ e ‘externa’ do texto (BARROS, 2005, p. 12).
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Desse modo, não se pode pensar em leitura sem considerar os sujeitos que
interagem nesse processo. Portanto, a leitura que se pode fazer de um texto também leva
em conta a época em que ela se realiza, do ponto de vista a partir do qual o leitor se
coloca em relação ao texto, da história de leituras já realizadas, das experiências de
leitura do leitor, de seus objetivos ao ler, ou seja, de um conjunto de condições que
interferem no processo de construção de sentidos.
Diante disso, podemos dizer que a leitura de um texto não é única, pois os
sentidos atribuídos podem variar em um mesmo leitor que, em momentos diversos,
pode fazer leituras diferentes de um mesmo texto. Entendemos ser este o papel da
semiótica, buscar significações presentes no texto buscando apontar, através da leitura,
como se dispõe a organização e a construção textual.
Para construir o sentido do texto, a semiótica concebe o seu plano do conteúdo
sob a forma de um percurso gerativo, definido por Fiorin como “uma sucessão de
patamares, cada um dos quais suscetível de receber uma descrição adequada, que mostra
como se produz e se interpreta o sentido” (FIORIN, 2002, p. 17). Essa noção de
percurso gerativo de sentido é, segundo Barros (2005), primordial para a teoria
semiótica e foi resumida pela autora da seguinte forma:
a) o percurso gerativo do sentido vai do mais simples e abstrato ao mais
complexo e concreto;
b) são estabelecidas três etapas no percurso, podendo cada uma delas ser
descrita e explicada por uma gramática autônoma, muito embora o sentido do
texto dependa da relação entre os níveis;
c) a primeira etapa do percurso, a mais simples e abstrata, recebe o nome de
nível fundamental ou das estruturas fundamentais e nele surge a significação
como uma oposição semântica mínima;
d) no segundo patamar, denominado nível narrativo ou das estruturas
narrativas, organiza-se a narrativa, do ponto de vista de um sujeito;
e) o terceiro nível é o do discurso ou das estruturas discursivas em que a
narrativa é assumida pelo sujeito da enunciação (BARROS, 2005, p. 13).

De acordo com Barros (2005), a teoria semiótica pode ser ligeiramente
resumida considerando os cinco aspectos que a autora elenca na citação acima. O
primeiro deles é a noção de “percurso gerativo de sentido”, que permite o leitor fazer
uma leitura mais sensível do objeto investigado, indo do plano mais superficial ao plano
mais profundo de interpretação textual.
A segunda orientação versa sobre as etapas que compõem o referido percurso.
Em uma escala de sentido, é possível percebermos uma evolução gradual das ideologias
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que perpassam o objeto, propondo, portanto, uma inseparabilidade entre os níveis do
percurso, entendendo-os como uma espécie de vínculos semânticos interdependentes.
Num nível denominado como fundamental, os sentidos de um texto se
articulam como instância de caráter mais abstrato e profundo, tendo em vista que se
trata de uma atribuição de sentido nos níveis mais elementares da significação. A
significação é aí compreendida a partir de uma oposição semântica elementar.
Após essa etapa temos o nível narrativo, que pressupõe em todo texto a
existência de uma perspectiva narrativa, concebida como transformação de estado de
um sujeito. Nesse nível, são analisadas as relações intersubjetivas entre um destinador e
um destinatário e entre o destinatário e os objetos valor, passando este de estados de
disjunção e privação a estados de conjunção e aquisição. São aí consideradas as
transformações, sob a perspectiva de uma teoria da ação, mas também as dinâmicas
modais e passionais, que envolvem a transformação do sujeito.
Por fim, temos o nível discursivo que é concebido a partir da perspectiva
enunciativa. Trata-se do nível mais superficial e complexo de inferências, que
inscrevem o texto também num plano ideológico. Para isso é necessário que o leitor já
tenha passado pelas demais etapas do percurso, o que lhe oferece subsídios necessários
para uma interpretação e construção de sentidos mais sólidos e profundos.
Partindo dessas considerações, a atividade de leitura em sala de aula deve levar
o aluno a reconstruir uma possível leitura do texto para assim poder tornar-se um leitor
competente. Para conseguir tal intento, entendemos que é preciso levá-lo a percorrer e
associar os três níveis do percurso apresentado. Por esse viés, o aluno do ensino médio
poderá se apropriar dessas dimensões estruturais para entender o que o texto diz. Assim,
teremos um ensino de leitura do texto literário intermediado pela teoria semiótica assim
como apontam Silva e Magalhães:
[...] a Semiótica pode somar-se aos estudos que esmiúçam os recursos da
linguagem mobilizados pelo autor. Tanto para a semiótica quanto para a
literatura, não é propriamente o conteúdo que faz surgir o estético, conferindo
à produção o estatuto de arte, mas a expressão que vai produzir, como efeito
da surpresa, o encantamento, o deslumbramento, resultando no envolvimento
total do sujeito leitor com o objeto texto a ponto poder produzir uma
inversão de papéis actanciais. (SILVA e MAGALHÃES, 2011, p. 114-115)

A partir desse envolvimento leitor/texto, entendemos que serão desenvolvidas
as competências de leitura no campo literário. Nesse sentido, Ranke aponta que o
diálogo entre o campo do letramento e a semiótica, quando tematiza as relações do
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leitor com a literatura, “contribui significativamente para pensarmos a formação de
leitores literários na escola” (RANKE, 2012, p. 52). Assim temos uma maneira de
conduzir esse aluno a reconhecer os caminhos da significação do texto literário.
No entanto, reconhecemos a importância de uma exposição mais aprofundada
dos conceitos, bem como uma análise mais detalhada de como a semiótica se serve do
percurso gerativo do sentido para ler textos. Por ora, nós nos propusemos, apenas em
apontar um caminho para o ensino de leitura literária competente nas salas de aula no
ensino médio.
Proposta de Leitura
Como sugestão de leitura de um texto literário mobilizando o percurso gerativo
de sentido, apresentamos o conto “Tchau”, de Lygia Bojunga6. Para tanto, destacamos
as oposições semânticas, o fazer dos atores, que leva a transformação de estados, assim
como as figuras e temas que se manifestam no texto.
O referido conto narra, através da perspectiva de uma menina, a separação dos
pais. Depois de receber um buquê de flores do amante em casa, a mãe ao passear com a
filha pela praia confessa-lhe que deseja separar-se de seu pai. Em seguida, a menina
escondida atrás do sofá da sala, escuta uma discussão do casal, que consistia na
insistência da mãe em querer ir embora sem levar os filhos. A narrativa segue com a
menina encontrando seu pai em um bar, momento em que ela ao ouvir suas
lamentações, promete não deixar a mãe ir embora. Contudo, apesar das insistências da
filha que implora para a mãe ficar, ela irredutível, sem conseguir levar a mala que a
menina agarrava como para impedi-la, sai correndo sem nada, deixando apenas o tchau.
A oposição semântica união versus separação está na base do texto. Assim
definimos a primeira etapa do percurso empreendido, o nível fundamental ou das
estruturas fundamentais, em que o sentido se traduz exatamente por uma oposição
semântica mínima. “As categorias fundamentais são determinadas como positivas ou
eufóricas e negativas ou disfóricas”. (BARROS, 2005, p. 14). Nesse sentido podemos
dizer que a união é um elemento eufórico para a filha e para o pai, ao passo que, para a
mãe, tal elemento é disfórico.

6

O referido conto foi trabalhado com alunos da 2ª série do ensino médio de uma escola pública
estadual, na qual a autora do artigo é professora de Literatura.
85

Seguindo o percurso gerativo do sentido, é estabelecido um segundo nível de
análise, o nível narrativo. Nele são reveladas as transformações que o sujeito opera no
mundo. Entendendo-se como sujeito aquele que cumpre um papel narrativo. É nesse
nível que “os elementos das oposições semânticas fundamentais assumidos como
valores por um sujeito e circulam entre sujeito graças à ação também de sujeitos”
(BARROS, 2005, p.15).
Acrescenta-se, ainda, que os enunciados das narrativas organizam-se em quatro
fases. A primeira é a fase de manipulação, na qual o sujeito age sobre outro com a
intenção de levá-lo a querer fazer algo. Nessa etapa, explica-se não apenas a relação
entre sujeito e objeto, mas entre sujeitos. Há vários procedimentos de manipulação.
Dentre eles: Tentação, Intimidação, Sedução e Provocação (FIORIN, 2002, 2007).
O manipulador pode oferecer ao manipulado uma recompensa, que seria um
objeto de valor positivo, com isso, leva-o a querer-fazer alguma coisa e tem-se a
tentação. O manipulador, quando faz algo por meio de ameaças, utiliza a manipulação
por intimidação; o manipulado se sente intimidado e assim executa o que lhe foi
proposto. Se o manipulador manifesta um juízo positivo sobre a competência do
manipulado, tem-se a manipulação por sedução. Quando o manipulador manifesta um
juízo negativo a respeito da competência do manipulado, há uma provocação. No conto,
o pai manipula a filha por intimidação para um dever-fazer a mãe desistir de deixar a
família (FIORIN, 2002).
A segunda fase é a da competência, na qual “o sujeito que realiza a
transformação central da narrativa sabe e/ou pode fazer” (FIORIN, 2002, p. 23).
Enquanto olha para a filha ao conversarem na mesa do bar, o pai percebe o quanto ela é
parecida com a mãe. Desse modo, ele fornece à menina o saber e o poder fazer, pois
sendo parecida com a mãe, ela saberá usar os argumentos corretos que podem fazê-la
mudar de ideia.
A performance é a fase em que ocorre a transformação de um estado a outro.
Passa-se do estado de disjunção para o de conjunção com o objeto-valor ou vice-versa.
Neste conto, a transformação acontece com a despedida da mãe. Os filhos e o marido,
que até o momento estavam conjuntos com ela, passam a uma situação de disjunção a
partir do momento em que a mãe opera esta mudança de estado manipulada por um
querer fazer.
A sanção é a última fase do percurso narrativo, nela o sujeito recebe prêmio ou
castigo, resultado da performance. O último capítulo é o menor do conto, embora com
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um título extenso: “O pai volta tarde e encontra um bilhete no travesseiro”. Trata-se o
bilhete da filha para o pai em que lamenta não ter conseguido cumprir a promessa: “A
mãe foi embora mesmo”. Assim, ela não podia encarar o pai, sobretudo, não honrava
seu próprio nome Rebeca, que se origina do hebraico Ribgab (laço, rede) e significa
aquela que une.
Ainda no nível narrativo do percurso gerativo de sentido, além de preocupar-se
com as operações realizadas pelo sujeito e sua relação com objetos e/ou outros sujeitos,
há que se considerar a transformação do próprio ser do sujeito (FIORIN, 2007) por meio
da investigação de seus estados de alma (FIORIN, 2007 apud GREIMAS;
FONTANILLE, 1993). E é exatamente no movimento de estados da alma que se
encontram as denominadas paixões.
Nesse sentido, de acordo com a teoria de Greimas, a abordagem da
modalização do ser resulta na Semiótica das Paixões, por ele proposta. “As paixões (...)
devem, por conseguinte, ser entendidas como efeitos de sentido de qualificações modais
que modificam o sujeito do estado” (BARROS, 2005, p.48). A menina sentindo que sua
mãe realmente pode ir embora vai perdendo a confiança que era a paixão contrária ao
medo. Então, através de desenho de um barco ela figurativiza a despedida da mãe.
Nesse momento, enfraquece a competência modal de poder-fazer de Rebeca.
Segundo Fontanille (1993), depois do enfraquecimento da competência modal vem o
contágio do corpo. A menina perde o controle das sensações e o medo cresce a cada vez
mais dentro dela. Porém, ao se dar conta de tal fato, Rebeca novamente recupera sua
competência modal de querer e poder fazer. Assim, agarra-se à mala da mãe e tenta
impedi-la de sair. Mesmo não conseguindo tal intento, o medo da garota é amenizado
pela mala que a mãe deixa para trás, pois é como se fosse um pedaço dela que ficava, ou
seja, não houve “Adeus”, e sim “Tchau”. Dessa maneira, a despedida não é considerada
definitiva.
A última etapa do percurso gerativo é o nível das estruturas discursivas, as
quais devem ser examinadas do ponto de vista das relações que se instauram entre a
instância da enunciação, responsável pela produção e comunicação do discurso, e o
texto enunciado. Nesse nível, as oposições fundamentais, assumidas como valores
narrativos, desenvolvem-se sob a forma de temas que se concretizam, na maioria dos
textos, por meio de figuras.
Bertrand (2003, p. 213) observa que a tematização consiste em “dotar uma
sequência figurativa de significações mais abstratas que têm por função alicerçar os seus
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elementos e uni-los, indicar sua orientação e finalidade, ou inseri-los num campo de
valores cognitivos ou passionais”. Dessa perspectiva, o figurativo, para ser
compreendido deve ser assumido por um tema, que dá sentido e valor às figuras.
O título do conto, Tchau, tematiza a despedida como temporária. Logo no
primeiro capítulo temos o amante figurativizado pelo “buquê”. A “mala” é parte da mãe
que ficou com a família. Três títulos de capítulos sinalizam tanto o espaço físico da
narrativa quanto o ambiente psicológico. “Na beira do mar”, a mãe conta para Rebeca
que está apaixonada por outro homem, revelando, assim, que deseja avançar para o mar,
não mais ficar ali na areia. “No sofá da sala”, escondida atrás do sofá, Rebeca
“participa” da discussão dos pais. O lugar onde a família se reúne em momentos de
lazer é agora o lugar onde tudo termina. “Na mesa do botequim”, a menina encontra o
pai assumidamente destruído que busca consolo na bebida, por não ter mais um fio de
esperança. Cabe a ela tirar o pai daquele lugar que figurativiza o lugar do derrotado.
Recorrer a recursos figurativos para a construção de um texto, no entanto, não
é necessariamente obrigatório. Existem textos que não fazem uso desse recurso.
Contudo, não há possibilidade de escrever um texto sem temas, pois esses se espalham
pelo texto, dando-lhe concretude. Entretanto, os temas imprimem maior concretude ao
texto quando são recobertos pelas figuras.
Diante do exposto, procuramos ressaltar a possibilidade de se aprender a
interpretar, sem que esse processo seja entendido como um dom ou uma questão de
sensibilidade. A apreensão do sentido é, de acordo com a Semiótica, um ato inteligível,
possível de ser explicitado e aprendido. Nesse sentido, para abarcar o significado de um
texto é preciso perceber o que nele deve ser observado.
Só assim nossos alunos serão capazes de organizar e controlar seu próprio
aprendizado, de aprender sozinhos ou em grupo, e de superar as dificuldades no
entendimento dos textos literários. Bem instrumentalizados, eles terão a competência
necessária para se servirem de suas próprias opiniões, estratégias de aprendizagem e
métodos, porque aprenderão o que deve ser observado no momento da leitura.
Conclusão
Neste capítulo, apresentamos o percurso gerativo de sentido como uma
alternativa cabível ao incentivo à leitura de textos literários no ensino médio.
Entendemos que, nesta fase da educação básica, o aluno depara-se com desafios que o
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ensino fundamental não lhe ofertara. É neste nível de escolaridade, que a leitura literária
passa a ser vista de maneira mais presente no cotidiano escolar do aluno.
Partindo da ideia de resistência que muitos discentes apresentam em seu
contato com textos literários, a proposta do percurso gerativo de sentido parece ser uma
boa ferramenta para a inversão desse quadro. Nesse sentido, acreditamos que a
semiótica francesa é uma alternativa extremamente pertinente, uma vez que sua teoria
propõe a retomada ao texto sob uma perspectiva de níveis de interpretação que, por
serem inseparáveis, são conduzidos uns aos outros naturalmente.
Logo, acreditamos que a semiótica francesa seja uma boa alternativa para
minimizar o “perigo”, nos termos de Todorov, pelo qual a literatura passa no ensino
médio. Por ser uma teoria enunciativa, propomos a semiótica como ferramenta basilar
para o desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita, oralidade e análise linguística
do aluno do ensino médio, dada a preocupação da construção de sentidos a partir da
correlação entre texto e enunciadores.
Em suma, esperamos que este trabalho possa suscitar a curiosidade de demais
autores e que, com isso, possam encontrar subsídios que os ajudem em suas aulas de
literatura no ensino médio. A intenção é formar leitores cada vez mais críticos e atentos,
capazes de inferir ideias que estão imersas no nível mais profundo dos textos.
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CAPÍTULO 7

REFLEXÕES SOBRE OS USOS DO LIVRO DIDÁTICO DE
LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO MÉDIO NA PERSPECTIVA
DO ENSINO DE LITERATURA: CONTRIBUIÇÕES DA
SEMIÓTICA PARA A PRODUÇÃO DE SENTIDO DO TEXTO
LITERÁRIO
Maria Celma Rocha Barbosa
Antônio Adailton Silva
Considerações Iniciais: a literatura no livro didático de Língua Portuguesa
O presente trabalho tem por objetivo apresentar algumas reflexões sobre os
usos do livro didático de língua portuguesa – LDP no ensino médio, verificando que
contribuições a semiótica pode oferecer para a produção de sentidos sobre o ensino de
literatura a partir dos textos literários presentes nesse suporte. Como corpus, foi
escolhido o livro didático utilizado em uma escola pública estadual de Araguaína,
Tocantins. A análise é feita à luz de referências da Teoria da Literatura e da Semiótica.
O professor de literatura do ensino médio nem sempre encontra facilidade para
transpor o aporte teórico estudado na graduação ou na formação continuada para a sua
prática em sala de aula. Além disso, enfrenta o desinteresse crescente dos alunos pela
leitura, principalmente da literatura canônica. Diante de tais dificuldades, é comum o
docente ignorar o que aprendeu em sua formação e optar apenas pelo ensino da história
literária, contando com o apoio efetivo do livro didático de literatura, ou ainda realizar
os estudos de obras literárias pedindo aos alunos para produzirem resumos das obras.
Certos docentes ainda limitam suas práticas pedagógicas utilizando com muita
frequência o livro didático, sem avaliar as atividades propostas pelo autor, realizando
um trabalho por vezes acrítico, e sem buscar outras fontes para complementar e
enriquecer as aulas de Literatura. É importante ressaltar que LDP é um recurso a que os
alunos e professores têm fácil acesso, portanto, é interessante rever as atividades
propostas nos manuais didáticos, observando se tais atividades contribuem, de fato, para
a formação do leitor.
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O LDP foi, no Brasil, durante um longo período, não de todo encerrado, o
único livro a que tiveram acesso muitos leitores, como apontam Marisa Lajolo e Regina
Zilberman (1999). Para a grande maioria da população, ele é o primeiro contato com a
leitura e a única fonte de sua formação leitora. Quando bem mediado, o LDP pode se
tornar aliado na motivação dos alunos em sala de aula, e não apenas como um único
recurso que, utilizado à exaustão e por meio da reprodução fiel de atividades propostas
nos manuais, pode tornar as aulas cansativas e não atingir dois objetivos principais nas
aulas de literatura: a formação de leitores de textos literários e a consolidação de hábitos
de leitura. Os objetivos apontam para a necessidade de rever essa prática escolar, bem
como redimir o papel do ensino de literatura na disciplina de Língua Portuguesa com
usos do LDP.
Os livros didáticos, em sua maioria, segundo José Hélder Pinheiro Alves
(2006), reduzem o ensino da literatura à mera exposição de características de estilos de
época, que priorizam mais exercícios de memorização do que a convivência com o texto
literário. O autor ainda chama atenção para a diversidade de autores e reedições de
livros didáticos de Língua Portuguesa do ensino médio publicados no mercado, e
observa que o modo de apresentar a literatura no LDP e o seu ensino não têm sofrido
grandes alterações. Os manuais didáticos de Língua Portuguesa que circulam em nossas
escolas não priorizam a formação de um sujeito leitor crítico, que consiga avançar em
seus conhecimentos. Ao contrário, o que se nota é que o ensino da literatura prioriza a
história da Literatura. A forma como são apresentadas as obras literárias, de modo
fragmentado, às vezes, descontextualizada, dificulta a interação do leitor com o texto,
comprometendo muitas vezes o seu sentido. É sabido que a leitura fragmentada de uma
obra literária compromete a reconstrução do sentido do texto articulado ao
conhecimento prévio do leitor, como também os possíveis diálogos com outras obras,
outras linguagens e com o mundo de forma geral.
Egon Rangel (2007), por sua vez, menciona que o aprendizado literário na
escola fica restrito totalmente ao livro didático, que para muitos alunos é o único meio
de acesso ao texto literário. Nesse sentido, o LD pode ser considerado um elemento
constitutivo da concepção e das experiências de leitura que caracterizam muitos
brasileiros, em suas competências leitoras ou na falta delas. Assim, segundo Rangel,
“para muitos dos brasileiros escolarizados, o LD tem sido o principal ou o exclusivo
meio de acesso ao mundo da escrita. E o LDP, com suas atividades de estudo do texto, o
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instrumento por excelência de aprendizagem da leitura e da concepção do que deva ser
‘boa’ leitura” (RANGEL, 2005, p. 131).
O LDP não pode ser visto como mediador das aulas, afinal este papel é
desempenhado pelo professor. Cabe a este a função de analisar o manual em uso e
adequá-lo aos seus discentes com o intuito de propiciar um trabalho que permita ao
aluno se apropriar da literatura enquanto construção literária de sentido. O professor
precisa planejar suas aulas de modo que atenda os objetivos propostos para cada turma.
É importante que o docente conheça as necessidades de seus alunos, tendo em vista o
desenvolvimento de suas competências linguísticas e leitoras. Nesse sentido espera-se
que o professor, a partir dos objetivos que almeja alcançar, selecione o que será
tematizado e elabore as atividades didáticas, que, juntamente com o LDP, venham, de
forma harmoniosa, atender as necessidades detectadas.
Não se pode negar que o LDP está presente cotidianamente na sala de aula e
muitas vezes, como já foi dito, constitui um dos elementos básicos da organização do
trabalho docente. Então, torna-se necessário estabelecer critérios para a sua escolha,
como: conhecer o manual didático e suas potencialidades através da leitura e reflexão
dos conteúdos propostos, bem como fazer análises das atividades, observando se tais
propostas podem direcionar a prática docente de forma que atendam às orientações de
teóricos do ensino de literatura, bem como os documentos oficiais direcionados para o
ensino médio. É importante ressaltar que, no espaço escolar, os professores têm
expectativas e interesses bastante diversos no que diz respeito à escolha do livro
didático, aos conteúdos que selecionam, aos procedimentos de transposição didática que
põem em prática. De um modo ou de outro, para um professor capaz de pensar estas e
outras questões quanto ao ensino de Língua e Literatura, o LDP certamente será
instrumento valioso no apoio ao processo ensino-aprendizagem.
A relação entre a literatura e o livro didático tem sido muito difícil. Como
observa Rangel (2007), é preciso reconhecer que o LDP, mesmo que deixemos de lado
suas outras funções e nos concentremos apenas na formação de leitor, não tem
compromisso exclusivo com a literatura. Em face do exposto, é necessário que o
professor, ao focar a literatura, avalie as propostas de leitura dos textos selecionados no
LDP, enriquecendo-as e aprimorando-as, sempre que achar necessário, com outros
recursos didáticos, tendo o cuidado para que os textos selecionados para leitura e estudo
não sejam apenas pelo interesse didático ou apenas uma reprodução fiel do autor do
manual. Muitas vezes é necessário adequar e reformular atividades, objetivando o
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letramento literário, de forma que o ensino da literatura cumpra um papel primordial: a
formação do leitor.
Reflexões sobre o ensino de literatura no ensino médio
Apesar dos esforços dos docentes, ainda é necessário avançar muito em relação
ao ensino de Literatura. Há a necessidade de um ensino comprometido com a formação
de leitores capazes de lidar com a complexidade do mundo contemporâneo, um ensino
respaldado em teorias literárias de estudiosos e pesquisadores, ou seja, um ensino em
que teoria e prática andem juntas, tendo em vista o letramento literário. Não se estuda
literatura na escola apenas para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM,
vestibulares, provas ou concursos. O ensino precisa transcender as paredes da escola. O
aluno precisa, desde cedo, perceber a literatura como fonte de prazer e de conhecimento.
Cabe ao docente empreender esforços para o aluno adquirir mais do que um mero saber
sobre a literatura, ou seja, um ensino que não seja focado apenas numa didática
meramente informativa, mas um ensino que favoreça o gosto e o prazer pela literatura.
A literatura precisa ser compreendida pelos alunos, e principalmente pelos
professores, como um fenômeno cultural, histórico e social. O professor tem a função de
chamar a atenção para o caráter ideológico dos textos literários, mostrar em suas aulas
de literatura, que as obras são fonte de informações, pois percebe-se, durante a leitura,
valores ideológicos de uma época e costumes que influenciam a constituição do texto e
implicam na construção de sentidos.
Conforme explicado por Ricardo Azevedo (2004), para a formação do leitor é
preciso que haja sempre espaço para que o contraditório e a ambiguidade apareçam,
através do diálogo, da meditação, de discussões e troca de opiniões. Também é
importante que haja entre o leitor e o texto uma espécie de comunhão que pressuponha
prazer e liberdade para interpretar. Há necessidade de um ensino comprometido com a
formação de leitores capazes de lidar com a complexidade do mundo contemporâneo. A
escola é formalizada como um local apropriado e responsável para despertar o interesse
pela leitura. É de suma importância que o professor de Língua Portuguesa, em suas
aulas de literatura, crie condições para que o encontro do aluno com a literatura seja
uma busca plena de sentido para o texto literário, para o próprio aluno e para a
sociedade em que estão inseridos.
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Muitos estudiosos e pesquisadores do ensino de literatura têm se preocupado e
mostrado o passado, o presente, e previsto o futuro desse ensino em questão. Em sala de
aula, a literatura sofre um processo de escolarização, tornando-se alvo de discussões
sobre como trabalhar o texto literário. Magda Soares (1999), por exemplo, mostra o que
ela considera formas inadequadas, errôneas e impróprias de escolarizar a literatura.
Segundo ela, a escolarização da literatura tem sido inadequada quando propõe leitura de
fragmentos de textos literários nos livros didáticos. A autora também não concorda em
utilizar o texto literário como pretexto para exercícios de gramática e ortografia. Dessa
forma, perde-se inteiramente a interação lúdica, que poderia produzir sentido, a
percepção do poético e o gosto pela leitura. Adequada seria aquela escolarização que
conduzisse eficazmente às práticas de leitura literária que ocorrem no contexto social e
as atitudes e valores próprios do ideal de leitor que se quer formar. Daí a importância e
necessidade da formação continuada dos professores, pois é preciso conhecer os meios,
os caminhos para alcançar êxito na prática pedagógica. É sabido que, um dos grandes
desafios do professor é fazer a transposição das teorias aprendidas ou conhecidas na
universidade, em congressos, enfim, em formação continuada, para aplicação em sala
aula.
No ensino médio, a literatura precisa alcançar maior profundidade, exigindo-se
do aluno um repertório mais amplo de leituras e o conhecimento da organização estética
da obra literária. Se um professor não traça meta, e não elabora projetos de leituras, seu
trabalho docente dificilmente contemplará a formação do leitor. Há por parte de alguns
docentes falta de motivação ou formação a respeito do ensino de literatura. Outros ainda
podem optar pelo compromisso em cumprir apenas o conteúdo programado e indicado
nos referenciais curriculares oferecidos pela sua secretaria de educação. É necessário,
contudo, estabelecer critérios, metodologias ou acompanhamentos de leitura, que Rildo
Cosson (2009) chama de “intervalos de leituras”. Há uma necessidade evidente de
reavaliação das metodologias direcionadas ao ensino de literatura, particularmente com
usos do livro didático, buscando alternativas didáticas de ensino-aprendizagem capazes
de motivar os alunos à leitura por prazer, e não apenas por obrigação. Os alunos
precisam encontrar sentido para a leitura literária. Assim, em relação à formação do
leitor literário, o professor é um dos grandes responsáveis para o sucesso acadêmico de
seus alunos.
Espera-se que o professor de literatura seja, ele próprio, um leitor. E que tenha
construído ao longo de sua formação e de sua carreira um repertório de obras literárias
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significativas para a experiência da literatura com seus alunos, e que seja capaz de usar
procedimentos metodológicos eficazes em sua prática.
Objeto de estudo da semiótica e o discurso do livro didático
Para Diana Luz Pessoa de Barros (2008), a semiótica tem por objeto o texto, ou
seja, insere-se no quadro das teorias que se ocupam em explicar o sentido do texto. Para
explicar “o que o texto diz” e “como diz” a semiótica trata de examinar os
procedimentos da organização textual e, ao mesmo tempo, os mecanismos enunciativos
de produção e de recepção do texto. Para a autora, o texto só existe quando concebido
na dualidade que o define: objeto de significação e objeto de comunicação. No primeiro
caso, para ser considerado como texto, o objeto deve ser um todo sentido. Quanto ao
último, é necessário que o texto estabeleça comunicação entre dois sujeitos.
A semiótica não tem como objeto de estudo apenas as narrativas, mas qualquer
texto caracterizado por narratividade. Segundo FIORIN (2009), a narratividade é
componente de todos os textos e corresponde a uma transformação entre dois estados
sucessivos e diferentes. Isso significa que ocorre uma narrativa mínima quando se tem
um estado inicial, uma transformação e um estado final. A condição é que em seu
interior seja possível verificar categorias semânticas em oposição, objeto valor, e
actantes exercendo papel de manipulação, competência, performatividade e sanção.
Na manipulação, um sujeito age sobre o outro para levá-lo a querer ou dever
fazer alguma coisa. Há muitos tipos de manipulação: o pedido, a ordem, a tentação, a
sedução, a provocação, a intimidação, entre outros. Na fase da competência, o sujeito
que vai realizar a transformação central da narrativa é dotado de um saber ou poder
fazer, que pode aparecer no nível mais superficial do discurso, sob as mais variadas
formas. A performatividade ou performance é a fase em que se dá a transformação, ou
seja, a mudança de um estado para o outro. A última fase é a sanção. Nela ocorre a
constatação de que a performance se realizou e há o reconhecimento do sujeito que
operou a transformação.
Pensar no livro didático como um discurso, que pode ser avaliado pela
semiótica, permite levantar alguns questionamentos: Como o discurso do livro didático
possibilita ao aluno aquisição de competências e habilidades, explicado à luz da
semiótica? Quais as contribuições da semiótica para a produção de sentido do texto
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literário? Qual a mudança de estado ou transformação no aluno se pode ter como
expectativa a partir do exame dos exercícios didáticos sucessivos presentes do LDP?
O sujeito da enunciação, ou seja, o autor do livro didático, faz uma série de
opções para projetar o discurso, tendo em vista os efeitos de sentido que deseja
produzir. Estudar as projeções da enunciação, como afirma BARROS (2008, p. 54), “é
verificar quais são os procedimentos utilizados para constituir o discurso e quais os
efeitos de sentido fabricados pelo mecanismo escolhido”.
O livro didático é um objeto cultural, cuja finalidade é ensinar alguma coisa a
alguém. O manual didático é um grande enunciado, composto de diversos enunciados
menores. Como conjunto, ele vai tentar ensinar não apenas um conteúdo, uma
habilidade ou uma competência, mas várias, que estão dentro do âmbito da disciplina
em questão. O aprendizado desses conteúdos e o desenvolvimento dessas competências
e habilidades são planejados na forma de exercícios didáticos, inseridos ao longo de
vários de seus capítulos. A expectativa do enunciador do LDP é que o conjunto desses
exercícios favoreça ao aluno a aquisição das competências e habilidades projetadas.
Segundo Rildo Cosson (2016) desenvolver competência literária é desenvolver a
capacidade de experienciar a literatura, tanto como leitor como produtor.
O autor do livro por meio dos exercícios apresentados em sua obra, pode ser
considerado o manipulador do aluno. O objeto valor em questão é a competência ou
habilidade que será desenvolvida durante as atividades de leitura. O livro didático por
essa ótica, também pode ser considerado objeto modal, pois, segundo Fiorin (2009),
numa narrativa, aparecem dois tipos de objetos: objetos modais e objetos valor. O
objeto modal é aquele necessário para obter outro objeto. O objeto valor é aquele cuja
obtenção é o fim último de um sujeito.
Apreciação de atividades de leitura no livro didático.
Para efeito de exemplificação, será apresentada uma proposta de atividades,
presente em um dos livros de 2ª série do Ensino Médio da coleção Português:
linguagens em conexão, cujos autores são indicados na capa como Graça Sette, Márcia
Travalha e Rozário Starling. Esta coleção era adotada pelos professores de Língua
Portuguesa em um Centro de Ensino Médio no município de Araguaína, Tocantins, no
ano de 2016.
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O objetivo da análise das atividades propostas pelas autoras do LDP é somente
ilustrar, por meio de recortes da obra, o uso da semiótica na contribuição de sentido do
texto literário, oportunizando os alunos a terem experiências com a literatura
observando os diálogos que a própria literatura estabelece com outros textos literários e
outras linguagens.
Recorte da obra: Capítulo 2 do livro didático.
Texto: canção do exílio, de Gonçalves Dias.
“Conheces o país onde florescem as laranjeiras?
Ardem na escura fronde os frutos de ouro...
Conhecê-lo? – Para lá, para lá, quisera eu ir.” (Goethe)
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o sabiá;
As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.
Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida mais amores.
Em cismar, sozinho, à noite,
Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o sabiá.
Minha terra tem primores,
Que tais não encontro eu lá;
Em cismar – sozinho à noite,
Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.
Não permita Deus que eu morra,
Sem que eu volte para lá;
Sem que desfrute os primores
Que não encontro por cá;
Sem que ainda aviste as palmeiras,
Onde canta o sabiá.
Fonte: Sette, Travalha e Barros (2013, p. 27).

Como é possível observar, o poema traz uma epígrafe, traduzida por Manuel
Bandeira, retirada da balada “Mignon”, do alemão Johann Wolfgang von Goethe (17491832), um dos maiores representantes do Romantismo europeu. Ainda na mesma página
do livro didático, é apresentada de forma resumida a biografia de Gonçalves Dias, autor
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do poema principal. As autoras do LDP, na assessoria pedagógica, no manual do
professor, propõem ao docente que, antes de iniciar as atividades, comentem a epígrafe
do poema, identificando o diálogo e possíveis ralações entre os textos. Também há
orientações didáticas para esclarecer, que o poema é um gênero próprio, em geral para
ser declamado. É importante que os alunos tenham contato com esse gênero por meio de
uma leitura expressiva, que respeite o ritmo, a sonoridade e o sentido das palavras.
Nas páginas seguintes o manual traz sete questões sobre o poema, atividade
nomeada Nas trilhas do texto. A última questão traz um boxe com recursos
intertextuais: a paráfrase e a paródia. É importante registrar, que as propostas de
atividades, além de pedirem para identificar o tema do poema, a voz do eu lírico e os
recursos expressivos empregados pelo autor do texto, dá ênfase aos recursos
intertextuais, ou seja, a intertextualidade. Sabemos que a intertextualidade ocorre
quando, em um texto, está inserido outro texto (intertexto) anteriormente produzido, que
faz parte da memória social de uma coletividade ou da memória discursiva, como
afirmam Koch, Bentes e Cavalcante (2008) em sua obra Intertextualidade: Diálogos
Possíveis. No entender das autoras, o intertexto remete a outros textos ou fragmentos de
textos efetivamente produzidos, com os quais é estabelecido algum diálogo ou tipo de
relação. Percebe-se esse intertexto logo na epígrafe, abrindo o poema. É possível
identificar o diálogo entre o poema de Gonçalves Dias e o fragmento de Goethe. O eu
poético de cada texto deseja estar em um país identificado como “lá”, se referindo a
uma pátria distante e amada.
Na sétima questão, a proposta é analisar os três textos extras com o objetivo de
verificar se cada um deles se trata de paráfrase ou de paródia da canção do exílio,
tomando como fonte de consulta para realizar a análise o texto do boxe, que contém o
conceito dos recursos em questão: paráfrase e paródia.
Texto 1: paráfrase (hino nacional – um fragmento)
Texto 2: paródia (quadrinhos)
Texto 3: paráfrase (Canção do expedicionário – um fragmento)
Observa-se que o enunciador (as autoras) manipula o aluno através dos
exercícios didáticos com o objetivo de produzir o efeito esperado, que, nos termos da
semiótica, é chamado de estado final. Esse resultado é o desenvolvimento da
competência. Como está planejado dentro da obra didática o ensino da intertextualidade,
pode-se considerar a intertextualidade, ou o aprendizado sobre ela, como o objeto valor,
que, presume-se, o aluno não tem, mas precisará desenvolver. Segundo Kristeva (1974,
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p. 60), “qualquer texto se constrói como um mosaico de citações e é a absorção e
transformação de um outro texto”. É nessa linha de pensamento que Greimas (1966)
afirma que o texto redistribui a língua. Uma das vias dessa reconstrução é a de permutar
textos, fragmentos de textos que existiram ou existem em redor do texto considerado, e,
por fim, dentro dele mesmo. O autor ainda diz, que todo texto é um intertexto; outros
textos estão presentes nele, em níveis variáveis, sob formas mais ou menos
reconhecíveis.
No texto 1, é apresentado um fragmento do hino nacional, em quatro versos,
“Do que a terra mais garrida / Teus risonhos, lindos campos têm mais flores / Nossos
bosques têm mais vida / Nossa vida no teu seio mais amores” É identificado como uma
paráfrase, ou seja, um recurso intertextual que consiste na retomada de um texto (no
caso o poema) por outro, sem alteração de seus efeitos de sentido. Podemos observar
que tanto o fragmento como o poema valorizam a pátria, com versos praticamente
idênticos: “Nossos bosques têm mais vida / Nossa vida mais amores”.
O texto 2, com fonte em CAULOS. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 1978.
Apud: Enem/2001, é considerado uma paródia, pois é a retomada de um texto por outro
com desvio em relação à obra referida (o poema). O objetivo da paródia é propor outra
abordagem, quase sempre humorística, rompendo com a seriedade do texto original.
Percebe-se também nesse tipo de recurso intertextual, o diálogo, a relação com a obra
referida, no caso em questão, a Canção do exílio, de Gonçalves Dias.
O texto 3, é um fragmento da Canção do Expedicionário, de Guilherme de
Almeida. É considerado pelas autoras do livro didático também como paráfrase. Os
versos apresentados fazem relação com os versos do poema, canção do exílio. “Por
mais terras que eu percorra / Não permita Deus que eu morra / Sem que volte para lá".
O modo como as autoras apresentam as propostas de atividades neste capítulo do LDP
pode ser analisado pelo viés da semiótica, tendo em vista o manual didático como um
discurso, como já foi dito. O enunciador manipula o aluno para levá-lo a querer ou fazer
alguma coisa, tendo em vista o desenvolvimento de um saber, ou uma competência
relacionada à linguagem.
O aluno deve se colocar em ação para obter o objeto valor. Isso equivale à
performance. Durante e ao término da realização das atividades, o professor, por meio
de monitoria e avaliação, poderá perceber, como mediador de todo o processo, se a
forma como o enunciador abordou o assunto no livro didático operou a transformação
esperada, nesse caso, o saber sobre intertextualidade, que é o resultado final. Por último,
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a fase da sanção, em que ocorre a constatação, isto é, a confirmação de que houve
realmente a mudança de estado por parte do sujeito em que se operou a transformação
no decorrer do desenvolvimento das propostas de atividades no LD. Essa constatação da
aquisição da competência pode ser confirmada através da realização de atividades que
abordem os recursos intertextuais.
Considerações finais
Nos capítulos seguintes do livro didático citado neste trabalho são encontradas
propostas de atividades com o texto literário que dão prosseguimento aos estudos da
intertextualidade. Vale ressaltar que, por se tratar de um capítulo de livro, optou-se por
dar apenas um exemplo, como ilustração do uso da semiótica na contribuição para a
produção de sentido sobre o modo como o LDP, em sucessivas atividades didáticas,
manipula o aluno para que ele desenvolva alguma competência ou adquira saberes
relevantes para a sua formação como leitor de obras literárias.
Ao realizar essas atividades nas aulas de literatura, o professor deve observar
se o aluno consegue reconhecer e identificar os recursos expressivos de um texto,
reconhecendo os efeitos de sentido e relacionando com outros textos ou outras
linguagens, percebendo os possíveis diálogos. Em caso afirmativo, pode-se afirmar que
o objeto valor, ou seja, o efeito esperado, foi alcançado e se concretizou a aquisição da
competência.
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CAPÍTULO 8

EMPRESTA-ME TUA COR?
Uma breve reflexão sobre a personagem Duda na obra Cartas Marcadas, de
Antonio Gil Neto e Edson Garcia
Maria de Fátima Lopes Vieira Falcão

Dúvida e curiosidade são os fios condutores necessários da narrativa Cartas
Marcadas: uma história de amor entre iguais, uma obra infanto-juvenil, de Antonio Gil
Neto e Edson Garcia. Essas duas expressões, dúvida e curiosidade, com o peso que lhes
é devido, fazem parte do cotidiano de qualquer ser humano. No entanto, no caso do
personagem Duda será o caminho para despertá-lo para uma vida que ainda estava
desvelada.
São treze capítulos. Cada um inicia com palavras coloridas de tamanhos
variados. As cores lembram o arco-íris, que, simbolicamente, é o lugar da passagem,
transformação que vai acontecendo a cada proposta de jogo (sumário), como num
trocadilho com o próprio título da obra.
Duda recebe uma carta de um colega que demonstra afeição por ele. Uma
afeição no sentido mais erótico de seu significado. “Incomodado” (GIL NETO;
GARCIA, 2007, p.9), essa foi a palavra que o narrador usou para descrever Duda diante
da correspondência. Não parecia, a princípio, algo pertinente, ajustado ou dentro dos
domínios do cotidiano de Duda. Contudo, como ensina o Eclesiastes: “para tudo existe
uma época determinada, e para cada acontecimento há um tempo apropriado sob os
céus” (BÍBLIA HEBRAICA, Eclesiastes, 3:1).
“Tinha de enfrentar seu amigo – talvez ex-amigo – que acabara de se revelar
como um possível, provável ou suposto namorado. Como isso doía de uma forma tão
desconhecida e tão sem remédio! Havia levado um baita susto e não sabia o que fazer.
Não sabia precisar que tipo de susto era aquele. Nem sabia lidar com tamanha surpresa
que o deixava tonto, perdido, quase nocauteado, sem saber como agir. Parecia
enclausurado dentro de si.” (GIL NETO; GARCIA, 2007, p. 11).

Na verdade, Duda tinha que enfrentar a si mesmo. O enfrentamento deste estado
de si, com dúvidas e questionamentos, são situações frequentes nos jovens que estão
103

iniciando suas vidas sexualmente. Muitos procuram na escola uma chance de verem
esclarecidas suas hesitações sobre homoerotismo, porém o que constatamos são
educadores que, como Guacira Louro (2008, p. 56) argumenta, estão interessados em
“descobrir a causa desse problema para corrigi-lo”. Daí se percebe como a
“heterossexualidade e o heterossexual foram instituídos como a posição e o sujeito
centrais da cultura ocidental moderna” (LOURO, 2008, p. 56).
Iniciando o primeiro capítulo, o narrador mostra um folheto, desses que são
distribuídos de casa em casa por religiosos (GIL NETO: GARCIA, 2007, p. 10). O
interessante desse folheto não é propriamente seu conteúdo, já conhecido de todos,
porém o uso da palavra homossexualismo ao lado de outras condutas ditas “imoral”. Ela
vem subordinada a um contexto discriminatório. Segundo Jurandir Costa (1992, p. 25),
há uma intenção performativa, pois tem sobre o sujeito o intento de produzir um efeito.
O autor segue explicando que há “uma conotação moral imputada à palavra
homossexualismo”, além disso, a palavra é usada para evocar a “crença preconceituosa
que até hoje faz parecer natural dividir os homens em homossexuais e heterossexuais”
(COSTA, 1992, p. 23-24).
Na obra, ao lado de inúmeras colagens com figuras, esculturas, poemas, cartas
de baralho, poesias, flores, selos, esculturas, envelopes, há artigos de jornal e contos.
Numa relação de palavra e imagem, as colagens e figuras encontradas na ilustração do
livro podem ser separadas do texto. Por si só elas têm congruência. Contudo, juntas
(texto e imagem), elas combinam e se impõem numa leitura justaposta.
O conto Um retrato em Sépia (GIL NETO; GARCIA, 2007, p. 19), dentro da
obra Cartas Marcadas, conta a história da família de Tiaguinho, que herdou uma casa
dos avós, e que seria posta a venda. O garoto é o orgulho do pai, Tiagão. Esse não
cansava de dizer: “meu filho é homem pra chuchu”, era um terror na escola em bater,
brigar, empurrar, que sempre encontrava no pai a justificativa de “isso é coisa de
menino” (GIL NETO; GARCIA, 2007, p. 19).
Numa visita a casa herdada, Tiaguinho, com seu fôlego de menino curioso, tenta
abrir uma gaveta de um móvel que parecia desejar permanecer incólume. Com arame,
madeira e uns chutes conseguiu puxá-la e encontrou várias cartas amarradas e fotos já
amareladas pelo tempo. Uma das fotos era do seu avô sentado e atrás dele havia um
homem com a mão no ombro do avô, que o garoto reconheceu como tio Gustin,
“seu fiel escudeiro. Rapidamente abriu uma e outra carta e foi lendo o que pôde. O que
deu, o que bastou. Sem pedir licença e nada, entrou na memória de pessoas que não
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podiam estar ali para lhe contar, explicar e comprovar o vivido” (GIL NETO; GARCIA
2007, p. 21).
A Tiaguinho foi revelado algo inesperado de seu avô. O garoto que infernizava
um colega na escola, “ridicularizando-o em público, imitando-o com trejeitos femininos
exagerados, passando-lhe a mão indevidamente no corpo” (GIL NETO; GARCIA,
2007, p. 20). Este momento foi o tempo apropriado para Tiaguinho perceber “que quase
ninguém fica impune aos sentimentos humanos. Soube inesperada e inescrupulosamente
da velha amizade” (GIL NETO; GARCIA, 2007, p. 21) de seu avô e tio.
O avô de Tiaguinho viveu uma época em que o “armário foi (...) um meio–o
único–de resistir e de não se submeter às injunções normativas. E que, para muitos gays,
ele ainda o é. [...] ele foi o meio de ter orgulho quando tudo levava a ter vergonha.
Ainda que se tratasse de um orgulho secreto e intermitente, talvez até fugaz”, como
explica Didier Eribon (2008, p. 67).
Duda é um adolescente que vive a escola. A escola é um espaço quase sempre
machista, contudo ele vai encontrar na professora de Português, Lucinha, um apoio. Ela
tem um sentido bastante diligente diante das inquietações do personagem sobre o amor.
Percebe que o “garoto está se queimando em suas dúvidas com relação à sua orientação
sexual. [...]. Ele está com medo, dúvida, perdido entre o corpo de homem e o sentimento
feminino” (GIL NETO; GARCIA, 2008, p. 47). Entretanto, as instituições de ensino
não estão interessadas em abordar a multiplicidade sexual, rever seus currículos, ou,
como diz Louro (2008, p. 57)
“[...] analisar como a posição binária subjacente a esse regime se inscreve na
produção do saber, na organização social, nas práticas cotidianas, no
exercício do poder. [...] como se dá, nas instâncias a que chamamos de
pedagógicas, a reiteração dessas posições e, para além disso, pensar sobre o
que pode ser feito para desestabilizá-las e desarranjar tais certezas”.

Bem, de minha parte, vou tentar sair do meu armário e ajudá-lo, (GIL NETO;
GARCIA, 2007, p. 48), pensa Lucinha, que em suas aulas falava de “amor, desamor,
ciúme, paixão, desejos, sexualidade” (GIL NETO; GARCIA, 2007, p. 42), faz o que a
maioria dos educadores se recusa a fazer. Ignorar é a forma encontrada para se
distanciar e não se “reconhecer envolvido nessa questão de forma alguma” (LOURO,
2008, p. 68).
Todavia, a ignorância não foi o caminho trilhado por Duda. Ele vai à biblioteca
para pesquisar sobre homossexualidade, e lá adentra na mitologia grega e romana; na
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lenda de Narciso; em Álvaro de Campos, um dos heterônimos de Fernando Pessoa; o
sexo dos animais, enfim, quanto mais lia, mais a cabeça parecia se abrir a novas
descobertas. “Quantas coisas para saber [...] Foi deduzindo que os valores e os conceitos
morais vão-se transformando socialmente ao longo dos tempos históricos” (GIL NETO;
GARCIA, 2007, p. 63).
Duda não só desejou buscar por respostas, como direcionou todas as suas
inquietações, dúvidas no sentido de criar as condições necessárias para aumentar seus
conhecimentos sobre suas inquirições, num contexto em que a sociedade e as
instituições preferem ignorar e tornar as normas imutáveis. Os anseios de Duda são
como os de qualquer “sujeito humano”, que tem “tensões, problemas, frustrações,
desejos, formas de amar, de sentir, de se expressar, de se emocionar, de enfrentar o dia a
dia”, como diz Antonio Silva (2010, p. 69). Não é diferente em nada de qualquer sujeito
heterossexual.
Como a professora, a bibliotecária vai ajudar o garoto com relação às leituras.
“Os outros vêm aqui atrás das meninas, não querem saber de livro coisa nenhuma. São
apressados, agressivos, buliçosos. Esse é calmo, educado como uma menina” (GIL
NETO; GARCIA 2007, p. 50), pensa ela. Apesar de silenciosamente Genoveva anexar a
Duda os adjetivos de “bichinha, maricão” e sentir pena de sua condição de gay, seus
julgamentos não deixam de ser injúrias voltadas para o outro. Mesmo porque tanto faz
insultos soados aos gritos quanto dissimuladamente, uma vez que estas injúrias têm por
consequência “moldar a relação com os outros e com o mundo. E, por conseguinte,
moldar a personalidade, a subjetividade, o próprio ser de um indivíduo” (ERIBON,
2008, p. 27).
O gosto de Duda por escrever, pela leitura, chama a atenção da bibliotecária, que
termina não só trazendo-lhe livros extras como chás. A atividade da leitura é mais
feminina, “que passa pelo gosto do interior em relação ao exterior”, ou seja, um garoto
troca o futebol, por exemplo, que é uma atividade bem masculina, para ler, que é
atividade mais “feminina”, de acordo com Eribon (2008, p. 48).
Duas amigas de “Duda, Vitória e Manuela, amavam-se e queriam que ele fosse o
primeiro a saber” (GIL NETO; GARCIA, 2007, p. 51). E por que ele teria que ser o
primeiro a saber? Maria Cândida, outra amiga, em uma fala atesta: “você é menino,
mas não se interessa por meninas como os outros” (GIL NETO; GARCIA, 2007, p. 74);
ou, “o pessoal fala que a melhor coisa que uma mulher pode querer é ter um amigo
bicha” (GIL NETO; GARCIA, 2007, p. 75); Duda recebeu aquilo como “uma surra”
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(GIL NETO; GARCIA, 2007, p. 75). O que ele sentia era “medo excessivo de ser
descartado de tudo e de todos. De morrer a olhos vivos e ao sabor da não-aceitação dos
outros” (GIL NETO; GARCIA, 2007, p. 75-76). Todos percebiam o que Duda pensava
que poderia esconder.
Ele estava no armário, como um mecanismo de autopreservação e se percebe
descoberto; não tem autodisciplina do corpo, pois há sempre algo no corpo que trai.
Judith Butler explica que “a materialização não é nunca totalmente completa, que os
corpos não se conformam, nunca, completamente, às normas pelas quais sua
materialização é imposta”, além disso, “a força da lei regulatória pode se voltar contra
ela mesma para gerar rearticulações que colocam em questão a força hegemônica
daquela mesma lei regulatória” (BUTLER, 2010, p. 154).
Duda pensando em suas opções e condições pensa: “Tenho vergonha de
enfrentar a minha mãe. Tenho medo do que meu pai possa fazer. Acho que minha irmã
não ligará muito para isso, já sei. Mas os meus pais poderiam colaborar mais comigo
nessa situação, penso” (GIL NETO; GARCIA, 2007, p. 88). Duda escreve para si
mesmo demonstrando medo de perder o amor da família, ao mesmo tempo, também
desejando que houvesse mais compreensão, talvez diálogo entre eles. Por outro lado, D.
Eulália, sua mãe, convive com dúvidas de não vê-lo com garotas “você nunca se
interessou por uma menina, como todo homenzinho de sua idade?” (GIL NETO;
GARCIA, 2007, p. 39), pensa ela.
A mãe continua insistindo: “E se for uma doença? Tem gente que é doente, que
não consegue gostar de uma coisa ou de outra” (GIL NETO; GARCIA, 2007, p. 39).
Duda responde: “não fique preocupada, não. Não estou doente, nem aborrecido” (GIL
NETO; GARCIA, 2007, p. 54). Eribon afirma que “a agressividade que com muita
frequência caracteriza os discursos e rejeição radical do modelo familiar mostra que a
relação com a família nunca é simples – pelo menos, raramente neutra” (ERIBON,
2008; p. 55). O medo da ruptura com os laços familiares pode desencadear um luto que
jamais passa, devido à posição que um gay ocupa na sociedade, e isso tudo pode levar
ao sofrimento psicológico, a angústia existencial por conscientização de si, porque todos
podem vê-lo como um ser abjeto, implica no anonimato ou até a solidão.
Outrossim, para cada acontecimento na vida existem os amigos apropriados.
“Homem que é homem também sabe apoiar as pessoas quando elas querem ser elas
mesmas” (GIL NETO; GARCIA, 2007, p. 95). Assim pensa o amigo Luca. Ele sabia o
quão autêntico seu amigo Duda era. Não sentia medo “de pegar bichice que não anda
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solta que nem gripe por aí” (GIL NETO; GARCIA, 2007, p. 95).

Percebeu os

obstáculos que o amigo estava enfrentando. Os olhos de Luca são os mesmos olhos que
a literatura gay busca para “falar do humano e, talvez, sensibilizar o leitor para questões
polêmicas do tempo é impregnar desses dados as personagens, (...) sem os olhos do
preconceito e da discriminação, os sentimentos e experiências do gay às do humano”,
(SILVA, 2010, p. 69).
A princípio, visto que Duda parecia “nocauteado, sem saber como agir”, como
foi dito anteriormente, agora ele vê “um passarinho anônimo que multiplica as sementes
num saber natural, ingênuo e harmoniosamente necessário. Sinto que a semente da
minha história começa a brotar” (GIL NETO; GARCIA, 2007, p. 102). O despertar da
vida de Duda constitui um episódio em toda a fase de sua vida, por isso ele também
convida o leitor para fazer parte desta história dizendo: “Uma vida vai se tecendo em
meio a tantas outras. Empresta-me tua cor?” (GIL NETO; GARCIA, 2007, p. 1).
Todos os sentimentos e situações da personagem serviram para construir sua
personalidade, sua formação. A biblioteca, o amigo imaginário, os colegas, a professora,
a bibliotecária, as poesias, os contos, as figuras, todos emprestaram um pouco de suas
cores a Duda. Sua identidade, subjetividade estavam sendo construídas de forma
performativa, pois Duda já parece saber o caminho a seguir, “(...) tenho por tarefa
desenhar a minha vida com todas as marcas, cores e tons” (GIL NETO; GARCIA, 2007,
p. 102). Dessa forma, Adail Sobral (apud Turchi, 2008, p. 219) argumenta que “a
proposta é a de conceber um sujeito que, sendo um eu para-si, condição de formação da
identidade subjetiva, é também um eu para–o-outro, condição de inserção dessa
identidade no plano relacional responsável/responsivo, que lhe dá sentido”, o leitor
diante da narrativa pode se identificar com o outro e, através do que a literatura
proporciona, “nos tornar sensíveis ao fato de que os outros são muito diversos e que
seus valores se distanciam dos nossos” (COMPAGNON, 2009, p. 47). E o leitor, que
cor pode emprestar a esta obra? Talvez emprestar uma cor com a qual todos nós
possamos ver e ser vistos, ser sensíveis e causar sensibilidade, ouvir e nos fazer ouvir,
numa relação em que eu possa entender o outro e possa conviver melhor com ele.
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CAPÍTULO 9
IDENTIDADE E FORMAÇÃO: DIÁLOGOS ENTRE PROFESSORES DE
LICENCIATURAS
Naiana Siqueira Galvão
Tratamos, neste capítulo, a respeito da formação da identidade do professor de
ensino superior da unidade Cimba7 da Universidade Federal de Tocantins (UFT). Esta
etapa da pesquisa8 descrita se desdobrou com a aplicação de questionário mediante troca
de mensagens em meio eletrônico. Dada a quantidade de licenciaturas9 no campus,
recursos como e-mail e Google docs10 anularam dificuldades de deslocamento e
permitiram que os participantes da pesquisa lessem e respondessem o questionário
conforme sua disponibilidade.
Percebemos que, para tratar dos aspectos identitários que, ao longo da trajetória os
professores, vão (re)elaborando suas concepções na função de agente formador, era preciso
tratar dos contextos familiar, social, político, religioso e profissional, dentre outras
dimensões que o docente compõe na (re)construção de si. Isso porque vemos a docência e
suas identidades num processo de interligações e integrações que permite ao professor o
(re)pensar em sua profissão, como se pode ver nos excertos de suas falas em que se referem
a si em dada situação, em dado contexto. Quando lemos essas respostas, fica nítida a
maneira pela qual entendem e tratam da profissão; como constroem para si as
representações de como é estar no ensino superior.
O rol de pesquisas na área de formação docente cresce diariamente, expandindo
os diálogos em congressos, simpósios e seminários, dentre outros eventos.
Constantemente, cogitam trabalhos que buscam analisar as dimensões de identidade e
formação do professor. Dos trabalhos que envolvem essa temática, podemos citar os de
Nóvoa (1992), Huberman (1992), Goodson (1992), Bragança (2012), Josso (2004),
Fonseca (1997) e Tardif (2002), dentre outros.

7

Cimba da Universidade Federal de Tocantins fica em Araguaína, na avenida Paraguai, s. n., esquina
com rua Urixamas, setor Cimba. Telefones de contato: 63 2112 2201/2112 22 02.
8
O presente trabalho corresponde a uma parcela da dissertação da própria autora em questão.
9
No campus Cimba há sete licenciaturas: Letras, Matemática, História, Geografia, Química, Física e
Biologia.
10
Google docs — ou Documentos Google — é um espaço do website de busca Google para criar e editar
documentos como se fosse um editor de textos on-line.
Cf.: https://docs.google.com/document/u/0/.
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O desdobramento do capítulo se apoiou, sobremaneira, na análise de conteúdos
conforme expõe Laurence Bardin (2011), que investiga a psicossociologia e os estudos
de comunicação de massa na universidade de Paris. A interpretação das categorias de
análise nos leva a pensar nas formas fundamentadas pela teoria da representação social,
cujos mecanismos de ancoragem e objetivação permitem que as imagens sejam
nomeadas, classificadas e dotadas de significados e ressignificados; isto é, de sentidos.
Quando fazemos uso do não familiar para o familiar, assim acabam se tornando
elementos da realidade (MOSCOVICI, 2003), tudo isso somente é possível pela
conversação, comunicação no viés da linguagem.
Com base nos questionários respondidos tentamos compreender como os
sujeitos interpelados expõem seus pensamentos — recortes da vida pessoal e
profissional — e os caminhos que estão traçando para garantir a formação de suas
identidades profissionais, além do reflexo que lhes proporcionam diariamente em suas
experiências com a docência. Para Tardif (2002), ao longo de sua vida, os professores
acumulam experiências, vivências, sentidos e conceitos que se somam e são embasados
em saberes populares e científicos que ajudam a construir a identidade grupal de sua
categoria profissional. A figura do docente no mundo comum — senso comum — e
suas habilidades e aptidões científicas auxiliam em sua estruturação social, política e
científica como agentes formadores.
Os sujeitos que colaboraram puderam relatar, pela escrita, as maneiras de
compreender suas trajetórias na docência e seus sentidos. Assim, em uma espécie de
movimento sempre contínuo e espreitando por suas subjetividades, foram se
construindo como docentes do ensino superior em uma universidade federal da região
Norte — a UFT em Araguaína.
Mobilizamos a abordagem qualitativa e percebemos que, através dela, vários
métodos de investigação podem ser empregados no intuito de desvelar os fenômenos
que ocorrem em dado espaço, tempo e lugar. Com isso, explorá-los e interpretá-los
significativamente corresponde ao conceito elaborado por Chizzotti (2013, p. 28)
quando afirma que:
A pesquisa qualitativa recobre, hoje, um campo transdisciplinar, envolvendo
as ciências humanas e sociais, assumindo tradições ou multiparadigmas de
análise, derivadas do positivismo, da fenomenologia, da hermenêutica, do
marxismo, da teoria crítica e do construtivismo, e adotando multimétodos de
investigação para o estudo de um fenômeno situado no local em que ocorre, e
enfim, procurando tanto encontrar o sentido desse fenômeno quanto
interpretar os significados que as pessoas dão a eles.
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Sabe-se que, em uma pesquisa de cunho qualitativo, o pesquisador pode
utilizar suas atribuições indutivas; mas isso exige a sensibilização para apurar os dados
e ordená-los conforme o dispor da técnica de investigação do objeto de estudo,
conforme apontam os estudos de Chizzotti (2013).
Sá (1998, p. 32) esclarece que as condições de produção e circulação das
representações sociais “[...] são designadas em três conjuntos de acordo com rótulos
‘genéricos de cultura, linguagem e comunicação e sociedade’”; além disso, ele diz que
buscar uma difusão envolvendo a “[...] comunicação interindividual, institucional e de
massa; contexto ideológico e histórico; inserção social dos sujeitos, em termos de sua
posição e filiação grupal”. Para Santos (2002, p. 178), a teoria da representação social
traz para a psicologia social a importância de tê-la como “lentes para explicar a
realidade” que nos cerca ordinariamente; de tal modo, quando passamos a conhecer
determinado grupo e sua realidade, podemos discernir as estratégias, os efeitos e as
causas que o grupo específico adota para manter-se, preservar-se e prolongar suas
legitimações na sociedade.
No dizer de Dotta (2006), a sistematização de uma representação social requer
antes de tudo traçar o fio condutor a ser empregado para essa representação, baseandose em experiências contextualizadas e referenciais. Em suas palavras, é inescusável “[...]
ligá-los a um sistema de valores, de noções e de práticas que proporcionam aos
indivíduos formas de se orientarem no meio social e material, dominando-o” (p. 17).
Assim, o indivíduo elabora várias formas de código que passam a ser cambiáveis, a fim
de que exemplifiquem, qualifiquem e rotulem componentes do mundo para uma espécie
de história individual ou coletiva.
Ainda segundo Dotta (2006, p. 28–9) — que cita Michel Gilly e se alinha no
pensamento de Moscovici, os estudos das representações sociais se tornam um aliado
em prol das práticas e vivências em sala de aula. Podem auxiliar no “[...] esforço em
apreender os problemas da educação no processo que articula o homem concreto, em
sua especificidade e complexidade, à totalidade social, dentro do movimento histórico
que os engloba em espaço e tempo definidos”; dão a noção de representação
[...] como uma entidade cognitiva (a representação é um organizador mental)
que fornece ao indivíduo um modo de ser em sociedade (a representação é
uma forma de conhecimento do mundo) construído ou ativado no discurso (a
representação é formulada discursivamente, de maneira implícita ou
explícita) (PAVEAU, 2013, p. 59).

Com os dados gerados pelas respostas dos questionários, trazemos para a
discussão os aspectos de vida, pessoal e profissional. Além disso, na intenção de prover
suporte ao estudo em si, além de ser um tipo de estratégia de pesquisa, a análise de
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conteúdo foi empregada objetivando auxiliar a extração de categorias formadoras; por
meio de tal modalidade analítica, compreendemos que o pesquisador pode ter acesso as
inferências geradas no discurso das imagens representativas da profissão docente, pois o
texto é prenhe de significados, representações de sentidos, latentes ou discretos
(BARDIN, 2011), conforme é entoado pelo autor do relato. O quadro a seguir permite
visualizar as categorias primordiais e as subcategorias.
QUADRO 1 – Categorias de análise das respostas dos
professores do campus de Araguaína da Universidade Federal de
Tocantins, 2015
CATEGORIAS

Formação acadêmica

Reflexões acerca da profissão
SUBCATEGORIAS

Escolha da profissão:
Sujeito pesquisador versus sujeito
motivações, necessidades e
professor
intenções.
Representações sociais do ser
O que é ser professor universitário?
professor na UFT
Fonte: dados do questionário

Participaram desta etapa da pesquisa o total de 14 docentes de licenciaturas
(Letras, História, Matemática, Química, Geografia e Física) da UFT no campus de
Araguaína, unidade Cimba. A identificação desses profissionais foi mantida em sigilo
para resguardar a integridade moral e profissional; são mencionados sua habilitação, o
correspondente colegiado de atuação, conforme o quadro a seguir.
QUADRO 2 – Professores da Universidade Federal de Tocantins/CAMUAR colaboradores da segunda
fase da pesquisa
NOME*
NATUR ALIDADE
F O R M AÇ Ã O P R O F I S S I O N A L
A T U AÇ Ã O
TEMPO DE
PROF ISS ÃO

Jasmim
Rosa

Goiânia, GO
Porto Nacional, TO

Samambaia

Goiânia, GO

Margarida

Ribeirão Preto, SP

Bromélia

Rondon, PA

Begônia

Araguaína, TO

Licenciado em Matemática,
mestre e doutor em Educação
em Ciências e Matemática
Licenciado em Letras, mestre
em Letras e doutorado em
andamento
Licenciado em História, mestre
em Ciências Sociais, doutorado
em andamento
Bacharel em Física, mestre e
doutor em Física
Licenciado em Letras e mestre
em Letras
Licenciado em Letras e
Fisioterapia, mestre em
Linguística
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Colegiado de
Matemática

10 anos

Colegiado de
Letras

11 anos

Colegiado de
História

6 meses

Colegiado de
Física
Colegiado de
Geografia
Colegiado de
Letras

2 anos e
meio
3 anos
6 anos

Cereus

Colinas do
Tocantins, TO

Érica

São Simão, GO

Wax Flower
Lírio

Rio de Janeiro, RJ
Santos, SP

Violeta

Ribeirão Preto, SP

Mandacaru

Taquara, RS

Romã

Bauru, SP

Ráfis

Rio de Janeiro, RJ

Fonte: dados dos questionários11

Licenciado em Letras, mestre
em Letras, doutorado em
andamento
Licenciado em Letras, mestre
em Linguística e doutorado em
andamento
Licenciado em Letras, mestre e
doutor em Artes Visuais
Licenciado em Letras e
Arquitetura, mestre e doutor em
Letras Clássicas
Licenciado em História, mestre e
doutor em História
Licenciado em História, mestre
em História.
Licenciado em Pedagogia,
mestre e doutor em Educação
Licenciado em Química, mestre
em Ciência, Tecnologia e
Educação

Colegiado de
Letras

6 anos

Colegiado de
Letras

12 anos

Colegiado de
Letras
Colegiado de
Letras

3 anos

Colegiado de
História
Colegiado de
História
Colegiado de
História
Colegiado de
Química

20 anos
16 anos
16 anos
7 anos
2 anos

Objetivamos compor uma parte do estudo de maneira exploratória; isto é, de
modo a abrir caminhos para entender as maneiras e as formas com que as
representações desses sujeitos foram, ao longo do discurso (respostas dos
questionários), construídas sobre sua profissão e sua pessoa. A teoria da representação
social afirma que a representação desponta cognitivamente. São modelos de vida
individual e coletiva em que o amálgama dos sentidos é (re)composto e sua
singularidade exige (re)organização do pensamento comum que sistematiza essas
representações. Estas seriam “[...] sempre um produto da interação e comunicação [...]”,
e que assume “[...] forma e configuração específicas a qualquer momento, como uma
consequência do equilíbrio específico desses processos de influência social”
(MOSCOVICI, 2003, p. 21).
Noutros termos, as representações podem ser consideradas como “teias
tecidas” pelos sujeitos através da comunicação; ou seja, de mecanismos que o sujeito
usa para se expressar, para (re)produzir suas representações. Isso vai se expandindo
cotidianamente no seio social e se solidificando entre nós, ocupando o mundo das
ideias, ilustrando realidades que farão sentidos para nossas vidas. Conforme Moscovici
(2003, p. 8), ao tratar do papel e da influência da comunicação no desempenhar de uma
representação, as representações “[...] sustentadas pelas influências sociais da
comunicação constituem as realidades de nossas vidas cotidianas e servem como
principal meio para estabelecer as associações com as quais nós nos ligamos uns aos
outros”.
11

Para manter em sigilo a identidade dos participantes desta etapa da pesquisa, adotamos nomes de flores.
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Por esse viés da teoria da representação social desenvolvida por Moscovici
(2003) e com a estratégia da análise de conteúdo, percebemos que nas respostas
predispostas nos questionários estas passaram a assumir certos tipos de categorias que
exprimem sua conduta de pensamento e subjetividade acerca da profissão. Com efeito,
Bardin (2011, p. 27) diz que a pesquisa qualitativa, atrelada às estratégias da análise do
conteúdo, “[...] é colocada nas orientações de valor, afetivas ou cognitivas, dos
significantes ou dos enunciados de uma comunicação”. Nessa lógica, trata-se de
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimento relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) dessas mensagens (p. 48).

Ao utilizar a análise de conteúdo em sua obra História de vida e formação de
professores: diálogos entre Brasil e Portugal, Bragança (2012, p. 155) esclarece que
não se trata de um mero registro escrito; essa técnica é muito mais profunda e
envolvente, visto que há a presença idiossincrática das “interações intensamente
vividas” pelo indivíduo; o diálogo é posto numa “roda” que promove a partilha da
“sensibilidade e da sabedoria”, em que existe um diálogo entre o pesquisador e seu
objeto de pesquisa — na verdade, a própria pessoa que relata, atua, interpreta, manifesta
e expõe sua trajetória de vida. Essa autora adverte que é preciso ter o “[...] cuidado de
não colocar a investigação no lugar do julgamento, mas situá-la na intensidade da
compreensão analítica, crítica e reflexiva” (p. 155).
Assim, passamos a compreender que o conhecimento circula onde é
considerado o interesse pela força da busca do saber que interage instintivamente com a
comunicação entre as pessoas que se engajam na procura de algo específico. Como
resultado desse interesse e interação, obtêm seu maior produto: o capital cultural. As
ciências sociais, incluindo a psicologia social, têm seu interesse guiado pela maneira
como o conhecimento é originado, modificado e lançado ao mundo social e sob quais
causas/causalidades decorrem esse processo. Nas palavras de Moscovici (2003, p. 8):
Há numerosas ciências que estudam a maneira como as pessoas tratam,
distribuem e representa o conhecimento e desse modo constituem sua
realidade comum, de como eles transformam idéias em práticas — numa
palavra, o poder das idéias — é o problema específico da psicologia social.

Pelo ambiente, espécie de um portal, é concebida a representação social em
decorrência da palavra, que manifesta atividades e ações diversas às quais subjazem
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pensamento e atitude que cooperam em harmonia entre si, tornando-a representação
materializada. Em outras palavras, nós a produzimos e a consumimos, com isso nos
interligamos de tal forma que, uma vez projetada a representação no discurso, na
conversação, ela acaba se materializando, configurando o que Moscovici (2003, p. 10)
declarou: “[...] as representações sociais são entidades quase tangíveis”.
Dito isso, a teoria da representação social de Moscovici (2003) e o
delineamento em categorias elencadas pela análise de conteúdo de Bardin (2011) nos
auxiliam na compreensão de como os docentes das licenciaturas do campus da unidade
Cimba da UFT entendem sua profissão e como, em seus escritos, as representações do
professor reflexivo, pesquisador vão sendo atreladas às suas várias identidades: pessoal
e profissional, de sujeito social, de formador, de atuante político — numa palavra, aos
seus eus.12
“Eu escolhi permanecer nela! ”: Minha profissão é ser professor (a)
Elencamos discussões concernentes aos saberes da formação e da profissão
docente que requerem um olhar mais delineador e sensível; não porque envolvam a
docência, mas — antes de tudo — porque ouvimos em muitos discursos que essa
profissão é o “caminho” para sermos capazes de produzir a desenvoltura coletiva do
pensamento crítico e reflexivo. De certa forma, isso reverbera em muitos indivíduos.
Paveau (2011, p. 31) menciona que essa transmissão dos ideais e dos estereótipos na
sociedade decorrem da “[...] dimensão transgeracional da consciência coletiva [...]”,
desencadeada pela “[...] circulação e transmissão dos pré-discursos”. Nessas
circunstâncias, a profissão é resumida em uma palavra adjetivada: complexa.
Bragança (2012, p. 32) afirma que, na vida e na formação docente, há
movimentos que se entrecruzam, abrangendo a “[...] formação acadêmica institucional,
a história familiar e pessoal/de vida, opções e trajetórias religiosas, a memória escolar e
tantas outras dimensões que vão tecendo o ofício docente”. São essas dimensões que
vão criando laços determinantes nas composições vitais do eu profissional e do eu
pessoal. Na visão de Nóvoa (1992, p. 17), os professores cruzam e desvendam suas
identidades ao longo de suas experiências: a identidade pessoal — que seria sua
12

Para Barbosa (2014) há essa constância entre as identidades; uma permeia a outra, que, em contato com
os outros sujeitos, acaba trazendo, para seus eus, outros eus. A cada experiência adquirida e refletida, um
eu é feito, e assim a relação de integração do eu com o outro, do eu consigo mesmo vai sendo cada vez
mais expandida. Nos estudos de Mastrella-de-Andrade e Norton (2011) também é discutida essa relação
do vir-a-ser, do sujeito tornar-se, por meio de negociações entre as fronteiras da identidade, um sujeito
não essencialista e uno.
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primeira pele; e a profissional — que seria sua segunda pele. Daí que não há como
separar do “nós” as diversas identidades.
Nas palavras de Morin (2008, p. 21), “[...] a vida é não uma substância, mas
um fenômeno de auto-eco-organização extraordinariamente complexo que produz
autonomia”. Então, a intenção que nos move passa a ser a de fornecer um pensamento
aberto que possa conduzir à “quebra” do paradigma cartesiano, ou seja, sem fortalecer o
isolamento das partes. Antes, trata-se de propor o ângulo do todo, holisticamente
falando; de provocar a ruptura com uma visão cientificista que emperra a desenvoltura
do capital cultural — diria Morin (2008), que questiona o processo educacional ao
delinear os pilares fundamentais da educação. Mais que questionar, ele propõe que os
professores sejam mais instigados a rever a composição de sua profissionalização como
sujeito envolvido com os campos epistemológico, pedagógico, ético e político de uma
instituição.
Se assim o for, então cabe dizer que
A aprendizagem da docência não se inicia apenas na formação inicial, mas
também nas relações com os professores ou familiares, tentamos desenvolver
uma prática formativa, seja formação inicial ou na continuada de professores,
direcionada às reflexões dos processos que antecedem a formação e que
influenciam na escolha da profissão e na performance docente (FERNANDES;
LOPES, 2011, p. 43).

Com efeito, para Tardif (2003), o profissional docente é fruto de saberes
disciplinares, curriculares, pedagógicos e científicos, dentre outros. A vida de um
educador é repleta de simbioses, num tráfego de mão dupla em que se operam meios
diversos de produzir, repassar, fazer, adquirir e lançar conhecimento. As vias de mão
dupla são vitalícias a um sujeito que almeja ser o responsável por formar outros
indivíduos. Mas existe um saber que “tipifica”, ou seja, que “qualifica” o professor: é o
saber que Tardif chama de experiencial; com ele, o docente “[...] transforma suas
relações de exterioridade com os saberes em relações de interioridade com sua própria
prática” (p. 53).
As histórias de vida dos professores mostram que os que as narram são atores
de sua prática na dinâmica de relatar seu processo vital integrando, à narrativa,
pensamentos reflexivos que o induzam à autoavaliação, à revisão de seu campo de
profissionalização. Libâneo (1998, p. 86, citando CONTRERAS, 1990) salienta essa
relação entre a reflexão que o profissional realiza em si e sobre si, alegando que a
reflexão “[...] é um modo mais ou menos crítico e rigoroso que temos de tratar
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problemas práticos, a forma de enfrentar as discrepâncias entre o que ocorre em nossas
ações e as previsões que tínhamos para elas”.
Ao repensarmos no papel de ser docente, alimentamos a reflexão do “ir além”
de nossas certezas e mergulhamos na insegurança do (des)conhecido. Perscrutar a
identidade formadora é ater-se ao eu interior, projetar-se no outro e, assim, ampliar os
vários eus com que nos deparamos, que vivenciamos e que sentimos por meio das
experiências, boas e ruins, numa busca pela origem de sua representação. Essa gênese
ocorre quando partimos de forças culturais, sociais, maturacionistas e psicológicas que
nos conduzem a fazer escolhas; não são arroladas em causas inéditas, dependem das
influências, das interferências externas, dos conflitos e das necessidades internas. Como
explana Huberman (1992, p. 55), em “[...] dado momento, uma destas forças pode
prevalecer, mas é uma situação transitória, efêmera, cujos efeitos, de toda a maneira, são
influenciados pelo jogo das outras forças”.
Na verdade, temos em mente algo que ficou mistificado de certo modo: o optar pela
decisão de ser/tornar docente é assumir a legitimidade de um sujeito agente de mudanças e
também como “oferecedor” de esperanças aos alunos. Sobre isso, Pimenta (2014, p. 77)
descreve que o significado de “[...] ser professor é ser o ator e autor de suas próprias
atividades docentes no decorrer de sua história de vida”, reconhecendo em suas bases de
valores o modo de se posicionar no mundo, encarar os anseios e as angústias da profissão,
sobretudo de “[...] colocar todas essas ocorrências de maneira significativa, assumindo então
com integridade a sua identidade de ser professor”. O quadro a seguir expõe a forma como os
participantes da pesquisa aqui descrita veem o tornar-se docente.
QUADRO 3 – Relatos de professores da Universidade Federal do Tocantins, 2015
RE LATO ESCR ITO COM B ASE NA PER GUNTA NÚMERO 2:
“VOCÊ CO NS IDER A A PRO F IS S ÃO D OCEN TE UM A ES CO LH A?
JUS T IF IQUE -SE ”
“No meu caso pude fazer esta escolha em função das possibilidades de formação
enquanto adolescente. Fiz meu ensino médio numa instituição que me deu uma
formação de conteúdo escolares bastante consistente, por isso, pude escolher em
fazer bons cursos de formação”
“A princípio, creio que as condições pessoais e sociais me levaram para esta
profissão, porém, eu escolhi permanecer nela e investir em minha formação
acadêmica, hoje, não me veria em outra profissão se não fosse a educação”.
“Desde minha adolescência eu lidava com o ensino em uma escola dominical de
uma igreja protestante. Fui tomando o gosto pelo ato de ensinar. Também já tinha
alguma experiência com o ensino em movimentos populares. A licenciatura em
História foi uma decorrência de uma ação já iniciada. A docência no ensino
superior veio da vontade de aprofundar pesquisas que passei a fazer mesmo
quando atuava na educação básica”.
“Por ser filho de camponês (sem terra) e residir no campo até a adolescência, tive
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PROFE SSOR /
F O R M AÇ Ã O

Jasmim/
Matemática

Rosa/Letras

Violeta/História

Cereus/Letras

que interromper meus estudos durante três anos... Apesar disso, eu sentia que
deveria estudar e ajudar os camponeses de alguma forma, principalmente quanto
ao aperfeiçoamento de técnicas de produção agrícola. [...] Lembrei-me de que,
durante a primeira fase do meu Ensino Fundamental, às vezes, não tínhamos aulas
porque nenhum professor (cidadão urbano) queria trabalhar em nossa ‘escolinha’,
situada na comunidade que vivíamos (distante 30 km do núcleo urbano mais
próximo). Isso me levava a fazer uma questão: não há “muito professor formado”
ou os que vivem nas cidades não querem trabalhar nas escolas situadas no campo?
Assim, decidi cursar Letras em uma Universidade Pública. Este curso contemplava
as disciplinas que eu tinha mais afinidade na Educação Básica. [...] senti que eu
precisava ampliar ainda mais os estudos”.
Fonte: dados do questionário

Com base nesses relatos, verificamos que há elementos de força internos e
externos (inferências, interferências, conflitos, necessidades, maturidade, social,
econômico, político e cultural) que, em primeiro lugar, formam-se no indivíduo para,
depois, expandirem-se ao grupo.
No coletivo — no social — e por meio da linguagem, surgem representações
iniciais que mobilizaram a escolha profissional. Com efeito, de acordo com Moscovici
(2003, p. 218), “[...] toda representação social é constituída como um processo em que
se pode localizar uma origem”; daí se entende que
As representações sociais emergem, não apenas como um modo de
compreender um objeto particular, mas também como uma forma em que o
sujeito (indivíduo ou grupo) adquire uma capacidade de definição, uma
função de identidade, que é uma das maneiras como as representações
expressam um valor simbólico (algo que também empresta à noção de
familiarização) (p. 21).

É notório que os indicativos da representação empregado nos relatos agem
como se fossem o ápice para designar o desabrochar da trajetória na carreira docente.
Como se lê no relato de Jasmim, “[...] em função das possibilidades de formação
enquanto adolescente”, há de perceber que, econômica e regionalmente, uma dessas
forças motrizes conduziu Jasmim à realidade de escolha do bacharelado; caso este
semelhante ao de Rosa, em que “[...] as condições pessoais e sociais me levaram para
esta profissão”. Diferentemente, Violeta obteve suas expectativas geradas pela vivência
do ensinar numa escola dominical, o que lhe proporcionou um “despertar do gosto” pelo
exercício da docência.
Essa categoria de formação é embasada pelas representações emotivas, sociohistóricas e cognitivas. No caso de Cereus, a decisão de ser professor alude à escassez
de oportunidade de crescimento (acadêmico e econômico). Estando no meio rural, num
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ambiente desprestigiado, sem condições financeiras e sem amparo para prosseguir com
a escola (carente de infraestrutura e profissionais licenciados), Cereus parte de um
questionamento — “[...] não há ‘muito professor formado’ ou os que vivem nas cidades
não querem trabalhar nas escolas situadas no campo?” — para buscar uma alternativa,
um estímulo a fim de driblar as adversidades que instigaram o prosseguimento na
carreira docente: “decidi cursar Letras em uma universidade pública”.
Os fios vão tecendo o emaranhado de vivências, experiências e aprendizagens.
Por mais singela que pareça, uma narrativa retrata o ser em constante “oxidação” e
(re)composição; cada mecanismo adotado para significar o já significado — a
objetivação — vem como uma retomada do pensamento, logo a representação passará a
ser ordenada na mente do indivíduo. Como é abordado por Catani (1997, p. 19), “[...]
através desse trabalho de reconstrução de si mesmo o indivíduo tende a definir seu lugar
social e suas relações com os outros”. Nos termos de Josso (2004, p. 73),
A reflexão sobre a vida é centrada no salientar as experiências que
consideramos significativas, para compreendermos o que nos tornamos, nesse
dia, e de que forma chegamos a pensar o que pensamos de nós mesmos, dos
outros, do nosso meio humano e natural.

À luz de Josso, notamos que Cereus, durante sua infância, foi capaz de
idealizar um futuro com expectativas de crescimento para si e para onde fosse provável
sua circulação — o coletivo; pois problemas como a falta de professor e outros gerados
pela ausência do Estado poderiam, com o “passar dos dias”, desconstruir “esperanças”
em sua comunidade rural, configurar os joios da realidade. Nesse caso, vemos que as
experiências são construídas por “depósitos vívidos”, ou seja, por aglomerados de
vivências que se introjetam mediante partículas passadas e que ocasionam efeitos e
causas no presente para elaborar a projeção de um futuro, a “[...] transformação [de] um
estado de coisas, um complexo afetivo, uma ideia [...] um acontecimento” (JOSSO,
2004, p. 40).
Tardif (2003, p. 103) argumenta que a identidade do docente é moldada no
processo de sua “condição existencial”; e tal condição governa, em primeiro nível, o
caráter do professor, agregando mais outros dois níveis: o epistêmico e o pragmático.
No que se refere ao ser existencial, esse autor emprega uma expressão indicando que
um profissional da docência “[...] não pensa somente com a cabeça [mas também] com
a vida, com o que foi o que viveu, com aquilo que acumulou em termos de experiência
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de vida” (p. 103). Assim, a docência é estabelecida por elementos, condições
existenciais que levam à construção da representação do ser professor; e tais condições
nos conduzem a uma busca pelo sentido da realidade que nos cabe em vida. Disso
podemos inferir que, como seres humanos pensantes, dotados de sentidos e capazes de
questionar, nossa identidade encontra-se em construção, em elaboração e que ela [nossa
identidade] é uma parte equivalente à condição existencial que criamos, recriamos,
modificamos, fragmentamos, desfazemos e recomeçamos.
Faz-se pertinente aqui o pensamento de Hall (1999) sobre o conceito de
identidade, em que o indivíduo não é um ser uno, essencialista, autocentrado; antes —
diz ele —, o sujeito constrói sua identidade num “jogo de identidades” em que se
cruzam e se movem para formar seus deslocamentos identitários que vão se
fragmentando e fluindo no decorrer das interações com o outro, com a sociedade. Mais
que isso, “[...] dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes
direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas”
(p. 13).
À luz dessa concepção de identidade e de sujeito, enfocamos os excertos
dos docentes e, com os desdobramentos das análises, percebemos que “[...] a
identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia”, como
proposto por Hall (1999, p.13). Com efeito, nenhum ser se faz sujeito sozinho e
isolado; dependemos do outro: das pessoas, da família, do ambiente de trabalho, da
escola, da rua; “necessitamos do outro para existirmos”, para construirmos nossas
identidades enquanto pessoa, profissional e cidadão. Não se constrói um sujeito sem
ligações com seus semelhantes. No campo profissional, o caminhar é conjunto,
composto de diálogos, ações, atitudes, erros e acertos. Como ocorreu com Érica —
em seu contato com a língua inglesa desde os 13 anos de idade, aspecto incentivador
para que se tornasse docente de inglês; ou como Violeta e Cereus — que precisavam
vencer as dificuldades da vida material que os cercavam.
Essas construções de interesses e relações solidificam cada vez mais a
conjugação do “vir-a-ser”, do “tornar-se” a fim de legitimar nossas identidades. Como
diz Fontoura (1992, p. 190), à luz Gisèle Pineau, quando se procura estabelecer o
conhecimento da formação do indivíduo com os demais homens, “[...] os outros são
onipresentes... mesmo quando estão ausentes”. Esses processos reais garantem a
formação do “real” na carreira docente; mais que isso, como diz Moscovici (2003, p.
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218), “[...] são a ação de sujeitos que agem através de suas representações da realidade e
que constantemente reformulam suas próprias representações”. No dia a dia, vivemos
representações para tecer a vida e, por meio desse ato, buscar maneiras de torná-las
tangíveis. O modo de agir e as relações que construímos com os outros sujeitos do
grupo mediante um objeto ou uma pessoa motivador são o que incide na consolidação
da representação.
Nessa perspectiva, Paim (2007) explana que os professores têm suas razões
para serem os responsáveis por sua autonomização. Para isso, têm de trilhar a esteira do
“fazer-se professor” (PAIM, 2007; TARDIF, 2002; NÓVOA, 1992) como ato contínuo
que “[...] ocorre ao longo da vida e não apenas num dado momento e lugar. Possibilitanos pensar na incompletude do ser humano e no seu eterno fazer-se” (PAIM, 2007, p.
162).
Eis por que cabe pensar nas concepções de experiências como se fossem
“romances”13 carregados de histórias que nos conduzem ao processo de maturação
como sujeitos ativos e são incorporadas em suas experiências na profissão. Experiência
como algo que “passa de pessoa a pessoa” — diria Benjamin (1980, p. 198); como “[...]
fonte a que recorreram todos os narradores [...]”: seja quem “[...] viaja [e] tem muito
que contar [...]”; seja quem “[...] ganhou honestamente sua vida sem sair do seu país e
que conhece suas histórias e condições”.
Na vida de um professor ou uma professora, o narrador de sua trajetória é o
profissional; logo, é ele/ela quem dá as coordenadas do que vai ser dito e exposto, ao
ouvinte, ao leitor, ao entrevistador, é o narrador quem decide a forma de explorar
percursos, fatos, processos, forças, experiências existenciais do si, de seus eus (sujeito
pessoal, profissional, sociocultural, político). Como afirma Nóvoa (1992, p. 17), “[...] é
impossível separar o eu profissional do eu pessoal” — impossibilidade que Barbosa
(2014), Pimenta (2014) e Paim (2007) reiteram. Portanto, o narrador é o professor, que
é, ao mesmo tempo, o próprio eu se revelando para o investigador: o receptor da
narrativa.
Para os professores aqui considerados, a formação derivou de escolhas geradas
pela necessidade, pela empatia e por um repertório de vivências. Disso foi possível
discernir passos para se lançarem na docência. Cabe salientar que esse assumir de sua

13

Utilizamos o termo romance com metáfora extensiva às experiências.
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opção e postura ante a instituição não atribuiu importância às intempéries; antes, foram
se autolegitimando e formando suas justificativas significativas de sua escolha
profissional, como se depreende dos relatos apresentados no quadro as seguir.
QUADRO 4 – Relatos de professores da Universidade Federal do Tocantins
RE LATO ESCR ITO COM B ASE NA PER GUNTA NÚMERO 3:
COMO VOCÊ E SCOLHEU SER PROFESSOR? COMO SE TORNOU PROFESSOR
UN IVERS ITÁR IO?
“No início, eu queria pedagogia, mas aqui em Araguaína não tinha este curso. Achei
que Letras poderia contemplar minha vontade de ser professora e optei por Letras.
Como eu já estudava inglês desde os 13 anos, acabei começando a dar aulas de LI em
escolas de ensino fundamental I e II, depois em cursos de Inglês e por último na
Universidade”.
“A possibilidade de escolha dessa profissão é um dos motivos que leva a muitos a
vencerem as dificuldades que a cercam”.
“Levando em consideração as suas experiências, defendo que a profissão docente
torna-se uma escolha, como é optar pela carreira de médico, engenheiro etc [...], a
escolha da carreira docente foi uma escolha; ninguém me motivou a ser professor.
Aliás, quando falava para algumas pessoas durante o Ensino Médio que no futuro eu
seria professor, recebi muitas críticas. Mesmo assim, segui o caminho que eu
visualizava”.
“No início, pensei que não havia escolhido, porém com o decorrer do exercício da
profissão, senti-me ‘dragado’ pela mesma. Já acumulava quase uma década de
professor na Educação Básica [...] a progressão na formação proporcionou-me lograr
êxito e vivenciar mais este nível de ensino”.
“Escolhi ser professor à medida que percebi que gostava muito de estudar e trabalhar
com o intelecto e seus subprodutos gerados, incluindo manuseio e conversão de
informações em novos conhecimentos”.
Fonte: dados do questionário

PROFE SSOR /
F O R M AÇ Ã O

Érica/Letras

Violeta/História
Cereus/Letras

Rosa/Letras

Margarida/Física

Ao pesquisar o processo de formação cultivado nas narrativas biográficas,
Josso (2004) explorou o inventário dos recursos sistemáticos das experiências
acumuladas e transformações identitárias ao longo da vida. Nesse sentido, nos relatos
do quadro acima percebemos que, ante tantas outras escolhas, algo acentuado pelas
forças internas e externas guiou o sujeito na escolha da profissão docente. Talvez por
isso Rosa use a forma de se sentir consumido por sua opção: “senti-me dragado”. Nesse
repertório cheio de vivências acumuladas ordinariamente ao longo de seu processo vital,
esses sujeitos geraram — e geram — práticas de estruturação identitárias do ser/fazer
professor. Mais que isso, ainda segundo Josso (2004, p. 68),
[...] nas diferentes esferas da vida e ao longo dela: as posições de expectativa,
de refúgio, de intencionalidade e de desprendimento [...] põem em evidência
os posicionamentos do sujeito na sua maneira de estar no mundo, de agir
sobre ele, de gerir a sua vida e as suas relações com o mundo, assim como a
identificação das buscas que orientam uma vida. Elas permitem, também, ter
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uma medida concreta do potencial de auto-orientação relacionado com a
nossa capacidade de autonomização em relação às heranças pessoais e
sociais, às pressões sociais, às imagens de si e às crenças.

Nesse viés de discussão da identidade profissional e das formas de construção
do processo em si na docência, Pimenta (2014, p. 77) afirma que
Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social
da profissão, da revisão constante dos significados sociais da profissão, da
revisão das tradições. Mas também da reafirmação de práticas consagradas
culturalmente e que permanecem significativas. [...] constrói-se, também,
pelo significado que cada professor, enquanto ator e autor conferem à
atividade docente em seu cotidiano a partir de seus valores, de seu modo de
situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas representações, de seus
saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem em sua vida o ser
professor.

A palavra docente tem origem no verbo latim docere, que designa ensinar.
Daí que quem ensina precisa de mais que um objeto para completar tal verbo, isto é,
de uma categoria gramatical que não a de um complemento verbal; daí discere: em
decorrência da prática pedagógica, da existência completa da docência. Quando
acrescentamos o adjetivo universitário ao produto da ação do verbo — a docência —,
então vem a titulação como assertiva de sua profissionalização. Nessa lógica, os
professores buscam o alinhamento de suas funções acadêmicas (ensino, pesquisa e
extensão) na lapidação, no aprimoramento, na reformulação, na constante forma de
renovar suas inúmeras identidades.
Com efeito, nesta fase da pesquisa aqui descrita, os sujeitos construíram suas
respostas através de perguntas que auxiliaram o desenrolar dos contextos de vivência.
Por exemplo, com os seguintes questionamentos: “Como você se considera sendo
professor(a) na UFT? O que te caracteriza como docente dessa instituição?” buscamos
entender a importância de ser, “fazer-se” profissional nessa instituição; compreender os
laços que os tornam significativos e os fazem se sentirem habilitados para “tecer fibras”
do processo de ensino e aprendizagem na instituição contexto, a UFT do campus de
Araguaína.
Analisar os apontamentos desses docentes em suas respostas requer revisitar o
contexto de criação e instalação da universidade no Tocantins, como disse um
professor: “A UFT é uma instituição recente e ainda está em processo de construção”
(Érica). Ante os esforços de alunos, professores, figuras políticas e do estado em prol da
desenvoltura dessa instituição, identificamos que os elementos de significação e
representação que incidem sobre seu lado pessoal e profissional interagem com a
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universidade, com o contexto; noutros termos, o local em si — o ambiente da
UFT/Cimba — promove, em seus correlacionados (aqui o professor), sentidos de um
“vir-a-ser” constante, como foi mencionado por Wax Flower: “[...] o que me faz sentir
um pertencimento em relação à UFT é a sensação de começo de uma universidade tão
jovem, assim como eu no ensino superior”. Isso caracteriza, à luz de Josso (2004), esse
ser existencial, singular e plural que é o sujeito docente universitário, sujeito
polissêmico que se insere num cenário ainda em desenvolvimento (a UFT existe há
pouco mais de uma década).
Pelos relatos dos professores, analisamos suas percepções do ser professor na
UFT, como se lê no quadro a seguir.
QUADRO 5– Relatos de professores da Universidade Federal do Tocantins
RE LATO ESCR ITO COM B ASE NA PER GUNTA NÚMERO 3: COMO VOCÊ SE
C O N S I D E R A S E N D O P R O F E S S O R ( A ) N A U F T ? O Q U E T E C AR AC T E R I Z A
COMO DOCE NTE DE SS A IN ST ITU IÇ ÃO?
“Na verdade, a UFT representa meu lócus de formação e também meu campo de
atuação, enquanto profissional, visualizei seu nascimento, enquanto acadêmico e
expansão, enquanto professor, então, acredito que nossas relações são muito
intrínsecas. Eu sou fruto da UFT, assumo plenamente a sua identidade com suas
demandas”.
“Um professor que quer ir além do modelo pautado na racionalidade cientifica, nós,
professores de matemática em geral, temos uma formação muito distanciada dos fatos
vividos na sociedade em geral, então, vou na contramão dessa perspectiva no intento
de promover uma formação para o social”.
“É gratificante, sinto que há status intelectual pela admiração externa à profissão de
professor, o que é ótimo. Vejo-me caracterizado, por parte dos acadêmicos, por
exemplo, associado predominantemente ao ensino e parcialmente à pesquisa”.
“A UFT é uma instituição recente e ainda está em processo de construção. Ainda há
problemas estruturais, escassez e rotatividade grande de professores, e algumas
relações de departamento ainda em processo de construção. Muito já foi feito nestes
13 anos de existência e ainda há muito o que se madurecer. Estou na UFT há pouco
mais de 1 ano e ainda me considero em processo de “vínculo” com a instituição”.
“Hoje, posso dizer que sou mais valorizado, tenho melhores condições de trabalho, e,
sobretudo, oportunidade para desenvolver pesquisa [...] eu me sinto sujeito-professor e
com pés sobre um terreno fértil para ser sujeito-pesquisador. Além disso, estou lotado
em um curso que sua área de formação contempla ou é voltado para o público com o
qual desenvolvo pesquisa: os camponeses”.
“Busco sempre investir no aprimoramento da minha competência profissional, que é a
capacidade de perceber quais são os pontos que eu necessito melhorar [...] Acho que
tenho muita responsabilidade aqui no meu contexto local. Eu estou contribuindo para a
formação de futuros profissionais que ensinarão meus filhos, meus netos e bisnetos.
Preciso contribuir para que estes futuros professores(as) trabalham com um olhar
includente, critico, respeitando a diversidade e dando conta do nosso contexto local e
nacional”.

PROFE SSOR /
F O R M AÇ Ã O

Rosa/
Letras

Jasmim/
Matemática

Margarida/
Física
Begônia/
Letras

Cereus/
Letras

Érica/
Letras

Continua...
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Continuação do Quadro 14
RE LATO ESCR ITO COM B ASE NA PER GUNTA NÚMERO

3: COMO VOCÊ SE

C O N S I D E R A S E N D O P R O F E S S O R ( A ) N A U F T ? O Q U E T E C AR AC T E R I Z A

PROFE SSOR /
F O R M AÇ Ã O

COMO DOCE NTE DE SS A IN ST ITU IÇ ÃO?

“Acredito que sou um bom professor na UFT, pois sempre questiono minha prática
pedagógica, e sempre busco melhorar. O que faz sentir um pertencimento em relação à
UFT é a sensação de começo de uma universidade tão jovem, assim como eu no
ensino superior. Além disso, sou louco pela natureza do Tocantins”!
“O que me caracteriza como docente da UFT é a volição e o afeto por um povo novo
culturalmente e carente de experiências intuitivas e perceptivas em relação ao fato
cultural”.
“Tento corresponder ao que os alunos e demais professores esperam de mim. Procuro
cumprir os programas que proponho a executar. Assumo as responsabilidades que me
são solicitadas e que tenho condições de realizar. Cumpro os horários que são
necessários para o bom desempenho da docência. Procuro medir minhas ações pelas
necessidades daqueles que confiam que tenho alguma coisa a contribuir”.
“Comprometimento com a prática docente, com a formação de professores para o
ensino básico e com a pesquisa”.
“É muito gratificante ser professora. É um privilégio poder estudar, pesquisar, preparar
aulas e poder ter os estudantes para partilhar o que foi investigado e sistematizado,
criando oportunidades para problematizar os temas de estudos. Acredito que os
momentos em sala de aula são marcados pelas trocas de experiências e saberes. É um
movimento bidirecional, em que estudantes e professor aprendem. As dúvidas dos
estudantes são fundamentais para o aprimoramento da ação docente, por isso exige-se
uma corresponsabilidade entre professor e estudantes: o professor com sua
responsabilidade em planejar e criar os espaços de aprendizagem e os estudantes em
estarem implicados com seu próprio processo de aprendizagem, dialogando com o
professor para a construção coletiva do conhecimento. Acredito que ser professor
requer estudo, dedicação, busca pelo desenvolvimento profissional. O professor é um
cientista da educação e por isso tem um compromisso com sua formação continuada e
com o desenvolvimento integral de seus estudantes”.
Fonte: dados do questionário

Wax Flower/
Letras

Lírio/
Letras
Violeta/
História

Mandacaru/
História
Romã/
Pedagogia

Convém entender os termos expressos pelos sujeitos, extrair-lhes suas
singularidades e particularidades. É como desembaraçar os fios de suas pluralidades que
se fundem para fazer surgir outro ser, ou o mesmo ser, porém, modificado. Isso nos leva
a Soares (2010, p. 129), para quem a identidade docente é cada vez mais influenciada
pelo seu contexto de inserção: “[...] ela se cristaliza em cada docente, de maneira
particular [...] decorre pela prática docente, pelas escolhas formativas tanto profissionais
como pessoais”. Com efeito, como se lê no relato de Rosa, a instituição “[...] representa
meu lócus de formação [...] acredito que nossas relações são intrínsecas. Eu sou fruto da
UFT, assumo plenamente a sua identidade”. Nota-se nessa fala o sentimento de ser parte
integrante da instituição e a atitude de buscar acompanhar a UFT, que “representa” seu
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desenvolvimento acadêmico — a graduação em Porto Nacional — e profissional — a
docência no curso de Letras.
Esses excertos permitem elencar a capacidade que as representações sociais
têm de modificar e construir o objeto em relação à profissão de professor. Em suas
respostas, Rosa, Érica e Lírio revelam cargas expressivas, palavras que apontam o
pertencimento do sujeito à instituição UFT:
[...] visualizei seu nascimento, enquanto acadêmico e expansão, enquanto
professor, então, acredito que nossas relações são muito intrínsecas. Eu sou
fruto da UFT, assumo plenamente a sua identidade com suas demandas
(Rosa)
Acho que tenho muita responsabilidade aqui no meu contexto local. Eu estou
contribuindo para a formação de futuros profissionais que ensinarão meus
filhos, meus netos e bisnetos. Preciso contribuir para que estes futuros
professores(as) trabalham com um olhar includente, crítico, respeitando a
diversidade e dando conta do nosso contexto local e nacional (Érica).
O que me caracteriza como docente da UFT é a volição e o afeto por um
povo novo culturalmente e carente de experiências intuitivas e perceptivas
em relação ao fato cultual (Lírio).

Ser docente na UFT é apoderar-se, ou melhor, “apropriar-se” do bem-objeto
ser professor da UFT legalmente e estabelecer vínculos em agregações constantes de
sujeitos e grupos. As condições do período socio-histórico da UFT, no passado, com
base em relatos de docentes, mostra que se iniciaram na Faculdade de Ciências e Letras
de Araguaína (FACILA) as dificuldades que tiveram para que a legalidade do curso de
Letras atingisse êxito. Como relata o docente Concesso, do período da FACILA, “[...]
eu fui mandado para cá no início de 85, eu não tinha caneta, uma folha de papel, uma
cadeira para sentar. [...] os primeiros materiais só chegaram aqui no meio de abril”. Isso
aponta a realidade de como tudo começou na criação do que hoje conhecemos como
UFT.
Todavia, outro professor, já na UFT, revela que ainda há traços demarcadores
de carências na infraestrutura e no corpo docente na instituição. Disso inferimos que
mesmo com o passar dos anos situações como a rotatividade de professores e
infraestrutura deficitária contribuem para desacelerar o crescimento discente, docente e
da própria universidade. É o que declara Begônia: “A UFT é uma instituição recente e
ainda está em processo de construção. Ainda há problemas estruturais, escassez e
rotatividade grande de professores, e algumas relações de departamento ainda em
processo de construção”. Assim, o relato dos docentes traz à tona as condições
dicotômicas, bilaterais e construtivas para formar o sujeito professor.
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Conforme Bragança (2012, p. 123), a narrativa — oral ou escrita —
potencializa sua originalidade, na qual o “[...] discurso é a transcrição do mundo, e
transcrição não é reduplicação, mas metamorfose”. Logo, é perceptível nas respostas
construções linguísticas que nos estimulam a reelaborar assertivas de como se sentem
num ambiente que também carrega um processo de metamorfose, de estruturação em
modalidades diversas — físicas, pedagógica etc.
De fato, as palavras têm poder: são signos da língua que determinam, que
classificam a origem e nomeiam objetos, lugares, seres. No instante em que os sujeitos
declaram sua autonomia discursiva ao se caracterizarem como professores da referida
universidade, são evocados sentidos psicossomáticos que designam lugar e tempo em
sua dimensão existencial.
Além do termo registros (psicológico, psicossociológico, sociológico, político,
cultural e econômico) para designar a situação do indivíduo no instante de reportar a
construção de sua narrativa de formação, Josso (2004, p. 68) usa o termo “inventário
sistemático dos saberes experienciais” para dizer que, pela retomada do percurso de
vida, o indivíduo ativa esse tipo de recurso a fim de dispor dos vários momentos de
aprendizagens no decorrer de suas experiências.
Para Huberman (1992, p. 37), o sujeito professor cria sua condição de docente
pela análise do “ciclo de vida” em forma de “sequências ditas de exploração e de
estabilização” na carreira. Somente assim ele/ela poderá refletir sobre as imagens que
tem de si no que se refere à sua profissão e a momentos diversos da carreira docente. No
instante em que se põe à prova a reflexão sobre sua constituição vital na docência, a
sequência de exploração e estabilização é acionada para compor sua trajetória. Nessa
relação, surgem os Leitmotive: “[...] os termos de flexibilidade, prazer, humor” (p. 41),
que passam a assumir o sentido de “temas colaterais” nas diversas fases do ciclo da
profissão docente.
Retomando o contexto de análise das respostas dos professores, os seguimentos
indicam que suas representações são manifestadas, durante o discurso, segundo as
construções subjetivas na profissão, as reflexões do eu em suas modalidades pessoal,
profissional, social, cultural, histórica e política. Desde então, essas representações
identitárias

revelam

a

variedade

de

(re)construções

que

esses

elaboram

(in)conscientemente para si e para o outro.
O caminho para ser criada ou recriada uma representação é disposto, de início,
pelo discurso. Para Orlandi (2013, p. 21), “[...] as relações de linguagem são relações de
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sujeitos e de sentidos e seus efeitos são múltiplos e variados”; logo, essas construções
identitárias visualizadas em excertos dos relatos dos docentes das licenciaturas revelam
sentidos de sua profissão: de se fazer e se tornar na profissão, porque “[...] o discurso é
efeito de sentidos entre locutores [...]” e as palavras vão tecendo seus valores
ideológicos conforme o discurso é empregado. Noutros termos, criam-se sentidos para
que deles sejam abstraídos seus valores significativos e, assim, a representação de algo
(pessoa ou objeto) que surge dessa relação em que o sujeito utiliza a linguagem e os
valores que constrói para si e para o outro.
Em sua obra Representações sociais, Moscovici (2003, p. 373) discute a
importância do campo da comunicação na formação de representações, nestes termos:
Para mim, a comunicação é parte do estudo das representações, porque as
representações são geradas nesse processo de comunicação e depois, é claro,
são expressas através da linguagem. Sempre pensei que a conversação é algo
muito básico para a psicologia social.

Moscovici — convém frisar — não emprega as representações sociais como
elementos estáticos, fixos e obrigatórios para integrar a sociedade. Antes, elas assumem
um caráter diverso e variável, uma vez que a sociedade moderna é envolvida por
diferenças na esfera de poderes, discursos, ideologias. Assim, esse autor emprega seus
estudos em prol da reflexão sobre a heterogeneidade, em que são geradas as
representações; em suas palavras, “[...] o fenômeno das representações está, por isso
ligado aos processos sociais implicados com diferenças na sociedade” (p. 16).
Diante dos fragmentos de relatos expostos acima, evidenciamos que os
professores nativos do Tocantins trazem, em seu discurso, um posicionamento
ideológico histórico-social que garante a legitimidade do lugar que ocupam, do espaço
ao qual se sentem pertencidos: a UFT. Na visão de Moscovici (2003, p. 17), quanto ao
posicionamento das representações, a “[...] legitimação não é mais garantida pela
intervenção divina, mas se torna parte de uma dinâmica social mais complexa e
contestada, em que as representações dos diferentes grupos na sociedade procuram
estabelecer uma hegemonia”.
Nesse aspecto, ele considera que a sociedade moderna, por abarcar as
condições heterogêneas de vida social (pensamento científico e senso comum) movida
pela dinamicidade, conduz-nos para a formação de grupos sociais diversos. Moscovici
explana que o fio condutor desse fenômeno da representação social parte de formas
diferentes de legitimação que vão sendo construídas por esses grupos. Em outras
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palavras, as representações são de caráter diacrônico e heterogêneo, uma vez que, para
esse fenômeno surgir, tem de decorrer dos processos sociais variados que derivam das
inúmeras criações coletivas no seio social.
Essas

cargas

expressivas

carregadas

de

sentidos,

as

quais

são

significativamente envolventes no aspecto individual e coletivo, singular e plural,
constroem laços fortes e resistentes úteis para o engajamento em lutas políticas, sociais
e econômicas, a fim de promover a busca pelo bem-estar na profissão, na comunidade
acadêmica, na esfera extramuros da academia e pela própria unidade de ensino em que
os professores são cotidianamente “modelados”: a UFT.

REFERÊNCIAS
BARBOSA, Selma Maria Abdalla Dias. A formação inicial de professores de inglês
como espaço para a (re)construção de identidades. 2014. 199 f. Tese (doutorado em
Estudos Linguísticos) — Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas,
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, São José do Rio Preto.
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011.
BENJAMIN, Walter. O narrador: observações sobre a obra de Nikolái Leskov. In:
WALTER BENJAMIN. São Paulo: Abril Cultural, 1980.
BRAGANÇA, Inês Ferreira de Souza. Histórias de vida e formação de professores:
diálogos entre Brasil e Portugal. Rio de Janeiro: ed. UERJ, 2012.
CATANI, Denise et al. (Org.). Docência, memória e gênero: estudos sobre formação.
São Paulo: Escrituras, 1997.
CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. 5. ed.
Petrópolis: Vozes. 2013.
CONCESSO, Elzamar de Aguiar. Jul de 2008. Entrevista concedida a SILVA, Norma
Lucia. Institucionalização do ensino superior de história e profissionalização
docente no interior do Brasil — Araguaína, TO (1985–2002). 2011. Tese (Doutorado
em História Social) — Instituto de História, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1
cd-rom sonoro.
DOTTA, Leanete Teresinha Thomas. Representações sociais do ser professor.
Campinas: Alínea, 2006.
FERNANDES, Natal Lânia Roque; LOPES, Maria Amélia Lopes. As narrativas de
formação de professores como dispositivo para a reflexão sobre a aprendizagem da
131

docência na educação de jovens e adultos. R. FACED, Salvador, n. 20, p. 35–49,
jul./dez. 2011.
FONTOURA, M. M. Fico ou vou-me embora? In: NÓVOA, A. (Org.). Vidas de
professores. Porto: Porto editora, 1992.
GONÇALVES, José Alberto M. A carreira das professoras do ensino primário. In:
NÓVOA, António (Org.). Vidas de professores. Porto: Porto editora, 1992.
HALL, Stewart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio do Janeiro: DP&A,
1999.
HUBERMAN, Michael. O ciclo de vida profissional dos professores. In: NÓVOA,
António (Org.). Vidas de professores. Porto: Porto editora, 1992.
JOSSO, Marie-Christine. Experiências de vida e formação. São Paulo: Cortez, 2004.
LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora? Exigências educacionais
e profissão docente. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1998.
MASTRELLA-DE-ANDRADE, M. R; NORTON, B. Querer é poder? Motivação,
identidade e aprendizagem de língua estrangeira. In: MASTRELLA-DE-ANDRADE,
M. R. (Org.). Afetividade e emoções no ensino-aprendizagem de línguas: múltiplos
olhares. Campinas: Pontes, 2011.
NÓVOA, António (Org.). Vidas de professores. Porto: Porto editora, 1992.
MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. 5. ed. Lisboa: Instituto Piaget,
2008.
MOSCOVICI, Serge. As representações sociais: investigações em psicologia social.
Petrópolis: Vozes, 2003.
ORLANDI, Eni P. Análise de discurso: princípios e procedimentos. 11. ed.
CAMPINAS: Pontes, 2013.
PAIM, Elison Antonio. Do formar ao fazer-se professor. In: MONTEIRO, Ana Maria et
al. (Org.). Ensino de história: sujeitos, saberes e práticas. Rio de Janeiro: Mauad:
FAPERJ, 2007.
PAVEAU, Marie-Anne. A memória no discurso. In: PAVEAU, Marie-Anne. Os prédiscursos: sentidos, memória, cognição. Campinas: Pontes, 2013.
PIMENTA, Selma Garrido. Docência no ensino superior. 5 ed. São Paulo: Cortez, 2014.
SÁ, Celso Pereira de. A construção de pesquisa em representações sociais. Rio de
janeiro: ed. UERJ, 1998.

132

SANTOS, Carmem; ANDRADE, Fernando Cézar (Org.). Representações sociais e
formação do educador: revelando interseções do discurso. João Pessoa: ed. UFPB,
2002.
SOARES, Sandra Regina. Formação do professor: a docência universitária em busca
de legitimidade. Salvador: ed. UFBa, 2010. 134 p. Disponível em:
<http://books.scielo.org>. Acesso: 20 jan. 2016.
TARDIFF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes. 2002.

133

CAPÍTULO 10
ARTICULAÇÕES ENTRE LEXICOLOGIA E LINGUÍSTICA SISTÊMICOFUNCIONAL NA ANÁLISE LINGUÍSTICA: ALGUMAS POSSIBILIDADES
Bruno Gomes Pereira (UNITPAC)
Leonardo Henrique dos Santos (UFES)
Adriano Kerles de Deus Monteiro (UMAX)

Introdução
“A palavra é meu domínio sobre o mundo”
(Clarice Lispector, 1984).
Compreender o léxico enquanto um canal capaz de possibilitar o diálogo entre
diferentes áreas da linguística é tentar propor aos estudos da língua uma postura
interdisciplinar, em que as diferentes perspectivas do conhecimento humano sejam
complementares e não excludentes.
O léxico está diretamente associado à necessidade humana de nomear coisas e
ações. Esta nomeação atua na construção e desenvolvimento das propriedades
cognitivas e intelectuais do sujeito. Assim, Biderman nos diz que “a geração do léxico
se processou e se processa através de atos sucessivos de cognição da realidade e de
categorização da experiência, cristalizada em signos linguísticos: as palavras”
(BIDERMAN, 2001a, p. 13; itálico nosso).
Assim como em Biderman, na epígrafe acima, uma célebre frase de Clarice
Lispector, é possível visualizar o caráter de importância que a palavra exerce nas
relações humanas de maneira geral. Entendemos que a palavra possui valor coercitivo
nas relações sociointerativas. Esta interação confere à palavra uma rede de significados
que é construída mentalmente pelo sujeito em conformidade com a esfera pragmática
em que opera. Nesse sentido, temos a palavra como elemento psicolinguístico, tendo em
vista sua capacidade de articulação entre mente e discurso humano (cf. BIDERMAN,
2001b, p. 102).
Dessa maneira, nas páginas seguintes, procuramos mobilizar alguns
pressupostos teóricos da Linguística Textual (doravante LT) e da Linguística Sistêmico134

Funcional (doravante LSF) no que tange ao mecanismo da coesão lexical (doravante
CL). Assim, o léxico torna-se o principal conector das teorias discutidas nesta
abordagem, tendo em vista que é elemento basilar nas discussões da LT e da LSF.
Partindo da premissa de que a reiteração dos itens lexicais provoca, também, múltiplas
relações de sentido na sequência textual em que operam, adotamos a semântica e a
lexicologia como pano de fundo de nossa pesquisa.
Entretanto, é preciso pautar que, nesta abordagem, nos interessamos em
discutir apenas a reiteração lexical promovida pelo uso de hiperônimos. Isso se justifica
pela frequência com que este item lexical é utilizado nos relatórios de estágio que
compõem o corpus desta pesquisa.
Partimos do princípio de que o hiperônimo promove a referência nos textos,
por intermédio do princípio da reiteração. Este item lexical causa um efeito de sentido
ao ser utilizado, tendo em vista que sua significação está vinculada à esfera pragmática
do uso linguístico, pois o léxico é capaz de refletir valores sociais, políticos e
ideológicos. É nesse sentido, que Vilela (1994) concebe a lexicologia “como uma
semântica lexical” (p. 10).
O corpus da pesquisa é constituído por relatórios de estágio supervisionado
(doravante RES) produzidos por professores em formação inicial de uma licenciatura
em Língua Portuguesa de uma universidade paraense.
Além das Considerações Preliminares, das Considerações Finais e das
Referências, este capítulo é composto pelas seguintes seções: Relatório de Estágio
Supervisionado no Contexto Acadêmico, a qual apresenta a subseção Contexto de
geração dos dados; Coesão lexical: Um diálogo entre LT e LSF; Contribuições da LT e
O Olhar Social da LSF.
Relatório de Estágio Supervisionado no Contexto Acadêmico
O contexto acadêmico é, sem dúvidas, um meio de discussões e confrontos de
teorias. Nesse sentido, dizemos que a universidade é palco de aprimoramento de ideias e
aguçamento do perfil crítico dos sujeitos que nela se relacionam.
As produções textuais na academia proporcionam a externalização dessa
criticidade, por meio de diversos gêneros textuais. Portanto, devem contribuir para o
desenvolvimento do letramento acadêmico. Nessa perspectiva, é possível afirmar que
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cada gênero textual \ acadêmico apresenta objetivos específicos que o caracterizam (cf.
MOTTA-ROTH E HENDGES, 2010).
Nesta abordagem, nos interessamos mais de perto pelas peculiaridades dos
Relatórios de Estágio Supervisionado (doravante RES), produções comumente
solicitadas na universidade ao final da disciplina de Estágio Supervisionado. Trata-se de
um importante gênero textual na formação do professor reflexivo, partindo do
pressuposto de que apresenta, de maneira clara, a tentativa do aluno-mestre em adequarse a uma escrita reflexiva profissional.
Sabemos que o estágio supervisionado é um momento em que a universidade
tem a oportunidade de se perceber mais de perto a realidade da educação básica. Dessa
maneira, exerce papel basilar nos cursos de formação de professores. Entretanto, os
saberes práticos da docência não podem ser de cunho exclusivo desta disciplina, tendo
em vista que a formação docente não pode ser vista de forma fragmentada.
Fontana (2011) nos diz que o estágio supervisionado é “uma atividade
intersubjetiva, que envolve a proficiência, desconhecimentos e projetos dos estagiários e
de seus formadores, na universidade e na escola básica” (p. 20).
O RES é, muitas vezes, visto apenas enquanto fruto de uma burocratização
institucional. Este ponto de vista obsoleto desconsidera o papel interventor do RES no
que se refere a sua função pedagógica e discursiva. Em muitos casos, o relatório é
solicitado como simples forma de cumprir os procedimentos regulares do estágio
supervisionado. Esta perspectiva nos parece prejudicial aos avanços da prática de
letramento do meio acadêmico. Sobre isso, Silva (2012a) afirma que:
o relatório não pode resultar num produto de uma atividade burocrática, cuja
finalidade se reduz à atribuição de notas ou conceitos, quando o texto escrito
produzido não encontra leitores interessados no conteúdo nele tematizado.
Reduzido a instrumento de avaliação gerador de notas e conceitos, o relatório
se configura como um dos atores responsáveis pelo livre trânsito dos alunosmestre pela licenciatura (SILVA, 2012a, p. 41).

Nesse sentido, muitas vezes, não é conferido ao RES seu devido valor no
contexto acadêmico em que é produzido. É pertinente considerarmos que o relatório de
estágio opera diretamente na evolução do processo de inferências do professor em
formação inicial, tendo em vista que este gênero incita reflexões do estagiário sobre o
que foi vivenciado na escola básica no decorrer da disciplina. Logo, o RES pode
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proporcionar ao aluno-mestre o desenvolvimento de uma escrita mais consistente,
crítica e reflexiva.
Nesse sentido, entendemos o RES como um gênero catalisador (cf.
SIGNORINI, 2006), tendo em vista que favorece o desenvolvimento das habilidades
crítico\discursivas de quem o produz. Portanto, o RES assume a função de instrumento
mediador das práticas de letramento, tendo em vista que ajuda a semiotizar a relação
entre atores sociais, o que materializa o fluxo dialógico entre universidade e escola de
educação básica.
Aqui, nos interessa mais de perto, a maneira com a qual o mecanismo de CL é
manuseado na produção de um RES claro, coeso e coerente, em especial pelo uso de
hiperônimos. O uso desses elementos são, nos relatórios que constituem o corpus de
nossa pesquisa, em sua maioria relacionados ao campo lexical da escola.
Contexto de Geração dos Dados
O corpus utilizado em nossa pesquisa foi produzido por acadêmicos do último
ano do curso de Licenciatura Plena em Letras – Língua Portuguesa de uma universidade
pública localizada no município de Conceição do Araguaia, ao sudeste do estado do
Pará. Trata-se do maior campus de interiorização desta instituição de ensino superior.
Agrega-se a isto o fato deste mesmo campus ter um número expressivo de acadêmicos
de outros municípios do estado, devido ao grande número de cursos que oferta
anualmente.
Esta grande mistura cultural pode ser entendida como um fator relevante para
as escolhas lexicais no momento da produção de textos escritos e orais. Nesse sentido,
pensamos que a localização geográfica do contexto de geração dos dados é elemento
que influencia diretamente no uso do léxico. Este agrega em si características culturais e
sociais de uma dada comunidade linguística, podendo estar associado a fatores
históricos e geográficos que influenciam em seu uso. Biderman (2001a) propõe que “o
léxico de uma língua natural pode ser identificado como patrimônio vocabular de uma
dada comunidade linguística ao longo de sua história” (p. 14).
Conceição do Araguaia é um município do interior do Pará, especificamente
localizado ao sudeste do estado às margens do Rio Araguaia. Colonizada pelo frei
francês Frei Gil de Vila Nova, os prédios históricos da cidade apresentam fortes
resquícios de uma arquitetura gótica-francesa. A localização geográfica do município,
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bem como o fato do religioso colonizador ter sido devoto de Nossa Senhora da
Conceição justificam o nome da cidade.
Dessa maneira, esboçamos abaixo uma figura que ilustra a localização
geográfica de Conceição do Araguaia em relação ao território paraense. Mostra também
o fluxo expressivo de pessoas de outras cidades para o município conceicionense, as
quais optam por viver às margens do Rio Araguaia em busca de um curso superior.

Figura 1: Fluxo de moradores de outros municípios para Conceição do Araguaia
Fonte: Autoria Própria

Os professores em formação inicial produziram o corpus da pesquisa durante o
primeiro semestre letivo do ano de 2012, período em que cursavam o último ano de
licenciatura em letras. São 10 (dez) relatórios devidamente produzidos durante a
disciplina de Estágio Supervisionado II, componente curricular destinado ao período de
regência de aulas na escola campo da educação básica nos níveis fundamental II e
médio. Trata-se de uma turma de turno noturno, a qual contava com 33 (trinta e três)
alunos devidamente matriculados, sendo, a grande maioria, de classe média baixa e de
municípios circunvizinhos.
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Coesão Lexical: um diálogo entre LT e LSF na Análise Linguística
Contribuições da LT
A LT é uma vertente dos estudos linguísticos, a qual adota o texto enquanto
célula central de análise. Sua origem é europeia, tendo encontrado nas pesquisas alemãs
uma ênfase especial (FÁVERO E KOCH, 2008).
Nesse sentido, a LT parte do pressuposto de texto enquanto ferramenta
comunicacional, a qual tem seu sentido construído por meio da interação entre
enunciadores e do contexto no qual opera. Logo, esta vertente de estudos da língua não
adere ao princípio de análise em frases soltas e destituídas de quaisquer situações de
uso. Prima, portanto, pela análise dos elementos da língua em cadeias textuais maiores,
as quais mantém relações de cunho pragmático.
Partindo desse pressuposto, Antunes (2012) endossa a ideia de texto enquanto
elemento interacional e semântico, o que, obviamente, permite maior reflexão no que
tange ao uso do léxico. Sobre isso, a autora argumenta que:
Vale a pena pontuar, mais uma vez, que o exercício de formar frases soltas ou
de substituir palavras em pares de frases é irrelevante e ineficaz exatamente
porque não favorece o conhecimento explícito de que construir um texto é
construir uma unidade de sentido e de interação (ANTUNES, 2012, p. 41).

Temos, então, a concepção de que a análise de frases soltas, sem quaisquer
relações com um contexto específico do uso linguístico, não é o procedimento ideal para
se entender os mecanismos de textualidade nem do uso do léxico. Este ponto de vista
torna-se pertinente ao passo que compreendemos que os mecanismos de CT, nesta
abordagem especialmente a CL, suscitam de relações semânticas, as quais estão
diretamente relacionadas ao caráter pragmático do texto.
O léxico, aqui entendido como elemento promovedor das relações de coesão,
encontra no texto um forte aliado, principalmente no que se refere a sua construção de
sentido. Os movimentos de projeção e\ou retomada, promovidos pela CL, estabelecem
relações não apenas gramaticais, mas sobretudo relações de sentido que contribuem
diretamente para progressão textual.
A princípio, devemos apresentar algumas considerações a respeito da definição
de coesão textual (doravante CT). Estamos entendendo a CT enquanto um dos
elementos da textualidade que, juntamente com a coerência, exerce papel basilar na
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construção do texto enquanto unidade semântica. A CT encontra no léxico uma
possibilidade de progressão. Logo, o uso lexical opera na amarração entre palavras e
ideias no texto.
Koch e Fávero (2008) contribuem argumentando que o mecanismo de coesão:
possibilita o estabelecimento das relações coesivas, como também de outras
relações semânticas, é a organização do sistema linguístico em três níveis: o
semântico (significado), o léxico-gramatical (formal) e fonológicoortográfico (expressões); os significados são codificados como formas, e
estas são realizadas como expressões (KOCH E FÁVERO, 2008, p. 39).

Nas palavras de Koch e Fávero, há três níveis linguísticos em que a coesão
textual opera suas relações. O nível semântico, o qual nos interessa mais de perto nesta
abordagem, é fundamental para que o fenômeno da CT seja compreendido.
Esta afirmação se justifica pelo fato de, ao ligar os demais elementos
linguísticos, os conectivos estabelecem relações de sentido diversas, as quais
dependerão das peculiaridades contextuais do uso da língua. Estas relações de sentido
contribuem diretamente na construção semântica do texto. O léxico aparece aqui como
elemento propulsor destas relações de sentido, dado ao seu caráter universal de
significação, sendo, pois, uma ferramenta para interpretação da realidade (BIDERMAN,
2001b).
Ao entender a coerência textual enquanto uma propriedade que se preocupa
com a relação e comunicação entre as ideias da produção linguística (cf. KOCH, 2005,
FÁVERO E KOCH, 2008; KOCH E TRAVAGLIA, 1993), é possível, então, uma
relação direta com a CT. Dessa forma, “a íntima relação da coesão com a coerência
decorre do fato de ambas estarem a serviço do caráter semântico do texto, de sua
relevância comunicativa e interacional” (ANTUNES, 2010, p. 117).
Nesta abordagem, enfatizamos a coesão lexical, compreendendo-a como uma
das possibilidades da CT, que se caracteriza por promover a progressão do texto por
meio do uso de elementos de valor lexical. Estes elementos, por sua vez, provocam um
movimento de retomada ou de projeção e ajudam a amarrar as ideias do texto no
momento de sua elaboração.
A respeito da CL, Fávero e Koch argumentam que:
A coesão lexical é obtida através da reiteração de itens lexicais idênticos ou
que possuem o mesmo referente, isto é, de termos sinônimos ou palavras
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afins, que pertençam ao mesmo campo lexical (KOCH E FÁVERO, 2008, p.
43).

Assim, a CL é promovida pelo uso de hiperônimos, sinônimos, homônimos ou
quaisquer outros itens linguísticos de natureza lexical. Esse pressuposto diferencia este
tipo de coesão dos demais apresentados pela LT, tendo em vista que tais elementos
lexicais se relacionam com seu referente pelo mínimo traço semântico comum.
Compreendemos, aqui, a natureza semântica do léxico como algo primordial
para o movimento de reiteração no texto, ocorrendo por intermédio de sua relação com
o meio externo à língua. Assim, o sentido do léxico depende de uma perspectiva que
extrapola a barreira unicamente linguística, “englobando o processo e o modo de
significar” (VILELA, 1994, p. 09).
Tomemos como ponto de partida o uso dos hiperônimos enquanto elemento
lexical pertinente a esta abordagem. Tratando-se da produção de textos, os hiperônimos
são bastante utilizados pelos autores, em razão de sua natureza genérica, a qual é capaz
de ser preenchida por muitos diversos hipônimos.
Vilela nos diz que a relação entre os itens lexicais hipônimo e hiperônimo é de
natureza hierárquica, tendo em vista o movimento de subordinação entre os termos (cf.
VILELA, 1994, p. 26).
Portanto, na maioria das vezes, a substituição por hiperônimos pode facilitar a
produção textual, partindo do pressuposto de sua aplicabilidade ser mais flexível a dos
demais mecanismos de CT. Por outro lado, é pertinente frisarmos de que, mesmo se
tratando de um item lexical de natureza genérica, seu uso deve facilitar a progressão do
texto, tornando-o mais legível e compreensível.
Tomando como ponto partida a CL promovida por intermédio do uso de
hiperônimos, entendemos que se trata de um recurso coesivo bastante recorrente na
produção de textos. Entretanto, a utilização hiperonímica possibilita relações semânticas
diferentes da coesão estabelecida pelos demais itens lexicais dado ao caráter genérico
que naturalmente possui.
Conforme a LT, o uso de hiperônimos demonstra “grande possibilidade de
variação lexical”, tendo em vista que confere ao texto uma considerável possibilidade
de uso de hipônimos, o que beneficia o texto do ponto de vista tanto cognitivo, quanto
estrutural (ANTUNES, 2010).
Vejamos agora como os professores em formação inicial, de uma licenciatura
em Língua Portuguesa, utilizam o hiperônimo na escrita de seus relatórios de estágio.
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Procuramos observar o que o uso deste item lexical causou na sequência textual dos
fragmentos postos em análise. Os excertos dos relatórios estão acompanhados, entre
parênteses, pelas iniciais dos alunos-mestre que produziram o texto, o título da seção do
relatório de onde foi retirado e o ano em que o texto foi escrito.
FRAGMENTO I
Embora a estrutura seja regular e favorável ao aprendizado de todos, percebemos certa carência
quanto à disponibilidade de materiais tecnológicos aos professores, uma vez para a realização
de um trabalho mais dinâmico e contextualizado a escola deve ter uma quantidade
significativa, como por exemplo, de data show para que os trabalhos e aulas possam ser mais
proveitosos (MP - Relatório de Estágio, 2012).

O fragmento I foi extraído da seção intitulada Relatório de Estágio de um dos
textos do corpus da pesquisa. É possível perceber que o aluno-mestre procura relacionar
à escola campo uma ideia de carência do que ele chama de materiais tecnológicos.
Inicialmente, ele admite que a estrutura física da escola parece favorecer o processo de
ensino\aprendizagem. Por outro lado, pontua também que isso parece não amenizar as
consequências da ausência de outros recursos que, para o estagiário, exercem também
importante papel para um ensino de qualidade.
Do ponto de vista da CL, a expressão materiais tecnológicos é, na sequência
textual, substituída pela expressão data show, progredindo, dessa forma, o texto. O
movimento de projeção observado no excerto aparece como recurso coesivo, advindo da
intenção em se exemplificar qual seria um desses materiais ausentes na escola.
Assim, partimos do pressuposto de que, neste contexto, a expressão materiais
tecnológicos é um hiperônimo, uma vez que agrega em si várias possibilidades de
hipônimos capazes de manter com ele um traço mínimo de sentido. Em outras palavras,
torna-se hiperônimo devido ao fato de provocar uma grande possibilidade de outros
referentes que se ligariam a ele por intermédio de uma relação hierárquica (cf. VILELA,
1994).
Logo, o termo data show, aqui compreendido como hipônimo, denuncia qual
seria o tal material tecnológico, podendo ser substituído, sem alteração no mecanismo
coesivo lexical, por exemplo, por um televisor, um computador ou qualquer outro
hipônimo que, semanticamente, se encaixasse na ideia de material tecnológico
compreendido pelo produtor do texto.
A associação de sentido entre os elementos lexicais é possível justamente
porque o léxico já agrega em si diferentes possibilidades semânticas, que se
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materializam por meio de relações que assumem no eixo sintagmático (BIDERMAN,
2001b).
FRAGMENTO II
Quanto aos recursos materiais a escola dispõe de dois aparelhos de televisão, três datas show,
três caixas de som, doze quadros magnéticos (A - Condições de Exercícios do Trabalho
Educativo, 2012).

O fragmento acima foi retirado de uma seção intitulada Condições de
Exercícios do Trabalho Educativo de um dos relatórios que compõem o corpus da
pesquisa. Nesta seção, o aluno-mestre apresenta as condições físicas e pedagógicas da
escola em que o professor da educação básica desempenha suas atividades docentes. A
intenção é que o estagiário reflita sobre a maneira com a qual estas condições
influenciam no processo de ensino\aprendizagem.
Percebemos, no excerto, o uso excessivo de hipônimos que têm como referente
o mesmo hiperônimo. Estamos entendendo como hiperônimo o termo recursos
materiais, tendo em vista o caráter genérico que expressa. Funcionam como hipônimos
os itens lexicais televisão, datas show, caixas de som e quadros magnéticos, os quais
sucedem seu referente, promovendo, portanto, uma projeção.
Cada hipônimo é acompanhado por um numeral que, por se tratar de uma
classe gramatical que denota quantidade, parece reforçar o caráter de predominância
descritiva do relatório ora analisado. Logo, a coesão estabelecida pelo uso do léxico é de
extrema importância para o efeito de sentido do fragmento analisado. Esta concepção
parece ser confluente com o pensamento de Biderman ao dizer que a Lexicologia e a
semântica estão intrinsicamente ligadas quando o assunto é o próprio léxico,
especialmente no que se refere ao item lexical que nos propomos a discutir aqui. Isto é,
“a Lexicologia faz fronteira com a Semântica, já que, por ocupar-se do léxico e da
palavra, tem que considerar sua dimensão significativa” (BIDERMAN, 2001a, p. 16).
O Olhar Social da LSF
A LSF é uma teoria sócio semiótica em que o texto é visto como mediador de
práticas sociais entre enunciadores. De acordo com a LSF, a língua deve ser vista como
um sistema de escolhas lexicogramaticais, as quais denunciam, ou ajudam a
caracterizar, o contexto de cultura e situação em que o texto foi produzido e socializado.
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Dessa maneira, estes estudos procuram descrever a língua em conformidade com sua
situação concreta de uso e funcionamento (cf. CUNHA; SOUZA, 2011, p. 24).
Estas descrições podem oferecer pistas linguísticas que reportam às intenções
do ator produtor do texto. Ao considerar esta perspectiva de descrição, o grupo de
pesquisa Práticas de Linguagens em Estágios Supervisionados (PLES), desde 2012, tem
dedicado atenção especial a esta vertente funcionalista dos estudos da linguagem,
adotando como principais dados para análise RES produzidos por alunos-mestre de
diferentes licenciaturas do Brasil.
De base teórica antropológica, a LSF tem como precursores os trabalhos dos
estudiosos Malinowiski e Firth, que acreditavam existir um chamado contexto de
cultura, capaz de influenciar diretamente na escolha lexical. Mas é devido aos estudos
hallidayanos que esta teoria agrega maior número de pesquisadores adeptos na
atualidade. Para Halliday e Mathiessen (2004), as escolhas lexicais são recursos
responsáveis por nos possibilitar uma reflexão que extrapola os limites da oração, tendo
em vista o caráter semântico do léxico, o qual encontra no meio extra linguístico seu
principal motivador.
Em sua parte introdutória, os estudos da LSF nos apresentam a noção de
tessitura, o que nos interessa nesta abordagem. A princípio, a definição de tessitura nos
parece ser bastante próxima ao conceito de textualidade, apontado na LT.
Tendo a semântica como alicerce, assim como na LT, a tessitura é construída
pela relação entre atores sociais. Estas relações geram sentidos em conformidade com o
contexto de situação em que estão inseridos. Assim, "a tessitura de um texto é
manifestada por certos tipos de relações semânticas entre mensagens individuais”
(HALLIDAY; HASAN, 1985, p. 71; tradução nossa).
Por outro lado, e já em uma perspectiva mais funcionalista, percebemos que a
LSF apresenta uma ideia de tessitura intimamente relacionada ao aspecto social da
linguagem, sendo, portanto, algo construído por intermédio da interação, reforçando,
diretamente, o princípio de texto como elemento sócio semiótico. Aqui, o léxico
semiotiza as práticas sociais do contexto de produção do texto e, ao mesmo tempo,
ajuda a refletir sobre o modo que o sujeito enunciador utiliza para dizer o que diz. Logo,
os itens lexicais são concebidos como escolhas linguísticas responsáveis por
diagnosticar e caracterizar texto\enunciadores\contexto.
Nesse caso, a CL está intimamente relacionada à ideia de tessitura, devido ao
seu caráter semântico. A LSF entende que o efeito de sentido ocasionado pela CL deve144

se ao princípio da língua enquanto escolha. Em outras palavras, na LSF a preocupação
maior recai nas razões extralinguísticas que motivaram a escolha de tais itens lexicais.
Nesse sentido, o funcionalismo sistêmico aponta para um caráter social, ao
propor que os mecanismos lexicais sejam vistos não apenas como elementos da língua,
mas, principalmente, como elementos escolhidos por questões pragmáticas de uma
língua em movimento. Sendo que estas escolhas, de alguma maneira, podem
caracterizar o contexto em que foi utilizado. Logo, partimos do princípio de que a CL
não é apenas um mecanismo de progressão textual, mas, sobretudo, um recurso
semiótico que aponta ao modo em que o próprio texto se constitui em relação ao seu
contexto de situação.
Ainda sobre a CL, a LSF entende que os recursos lexicais, que estabelecem a
coesão no texto, podem ser vários. Tais recursos relacionam texto e contexto, sendo o
primeiro a manifestação linguística do segundo (cf. EGGINS, 2004).
Vejamos, conforme a LSF, como os alunos-mestre fazem uso dos hiperônimos
e estabelecem a tessitura de seus relatórios de estágio. Lembrando que a tessitura do
texto está diretamente relacionada à variante de modo.
Os fragmentos analisados estão acompanhados pelas iniciais dos produtores
dos textos, seguidas pelo nome da seção de onde foram retirados, bem como do ano em
que o relatório foi produzido. Tais informações encontram-se entre parênteses.
FRAGMENTO III
A escola funciona em amplo espaço, abrangendo uma quadra espaçosa que porém necessita de
reformas e precisa ser coberta também, a estrutura do prédio está aparentemente em boas
condições, disponde de 23 salas bem arejadas com lousa branca e ventiladores (SD - Relatório
de Estágio, 2012).

O fragmento acima foi retirado de uma seção chamada Relatório de Estágio,
em que o aluno-mestre tenta descrever o espaço físico da escola campo, ao passo que
aponta para o que, conforme seu ponto de vista, necessita ser melhorado para dar ao
espaço melhores condições de estrutura.
Observamos a relação lexical entre os termos escola e prédio, os quais
compreendemos serem hiperônimo e hipônimo respectivamente. Na concepção de
Halliday e Mathiessen (2004), estes itens lexicais têm função fortemente coesiva, não
cabendo ao hiperônimo, aqui, o foco da informação (p. 575).
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A palavra escola reúne em si diversas definições, as quais dependerão do
contexto de cultura e de situação que estiveram engajadas. No entanto, no fragmento
acima, o autor parece utilizar este item lexical apenas com o intuito de se referir à
estrutura física do espaço escolar, o que pode justificar a escolha do hipônimo prédio,
utilizado mais adiante no texto.
Por outro lado, esta escolha lexical pode estar diretamente atrelada à maneira
superficial com que o aluno-mestre entende o que seria, de fato, uma boa condição
escolar, materializando este olhar social no relatório de estágio descritivamente. O forte
teor descritivo acompanha a totalidade do texto analisado, em que as escolhas lexicais,
como as apresentadas neste excerto, parecem agir em conformidade com esta tendência
discursiva.
Provavelmente, esta relação entre os itens lexicais sugere a maneira que o
professor em formação inicial se socializa por intermédio de sua escrita, a qual
apresenta fracos movimentos reflexivos. Utilizamos o termo “socializa”, pois
acreditamos que o diálogo entre os léxicos escolhidos deve ser visto como um recurso
capaz de semiotizar as relações sociais vivenciadas pelo aluno-mestre na disciplina de
Estágio Supervisionado, o que se espera em uma produção de um relatório de estágio.
Revisitando às especificidades deste gênero textual\discursivo, reafirmamos
que o teor uníssono com que o aluno-mestre confere à palavra escola parece não ser
algo que revele uma escrita crítica e devidamente reflexiva.
Sabemos que o RES pede que o professor em formação inicial reflita acerca do
que vivenciou na escola campo durante o estágio supervisionado, com vistas ao
processo de ensino de língua materna, tendo em vista que o corpus foi produzido no
contexto acadêmico de uma licenciatura em Língua Portuguesa.
É possível perceber que não houve quaisquer relações entre a descrição do
espaço físico e a dificuldade de se desenvolver as aulas de Língua Portuguesa no espaço
em questão. Logo, a escolha dos itens lexicais analisados podem sugerir certa falta de
criticidade do aluno-mestre, o que culmina em uma escrita acadêmica pouco reflexiva e
articulada.
FRAGMENTO IV
A professora, para explanação de seu conteúdo, faz uso do quadro magnético que é
utilizado para expor as atividades a serem seguidas pelos discentes (BL - As condições
de exercício do trabalho educativo, 2012).
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O fragmento IV é parte da seção intitulada As Condições de Exercício do
Trabalho Educativo, em que o aluno-mestre deve refletir sobre as condições que o
professor da educação básica é submetido durante o exercício de sua prática docente.
Percebemos que o estagiário relata a postura da professora da escola ao
ministrar determinado assunto em sala de aula. De acordo com o aluno-mestre, a
professora faz do quadro magnético seu principal recurso na exposição das atividades
aplicadas durante as aulas.
Tomemos, como ponto de partida, a relação entre os itens lexicais conteúdo e
atividades, que reafirmamos serem escolhas motivadas pelo contexto de cultura e de
situação em que o léxico é utilizado.
Dessa forma, é possível deduzir que o aluno-mestre procura conferir ao
professor da educação básica uma imagem de profissional conservador e tradicional,
tendo em vista o uso do quadro magnético como ferramenta para o prosseguimento das
aulas.
E mais que isso. Esta escolha lexical pode sugerir também uma certa postura
tradicional do próprio aluno-mestre, tendo em vista que parece não condenar a postura
da professora da educação básica. Aqui, novamente, parece se repetir o já discutido no
fragmento anterior: uma estaticidade no modo com que o texto é materializado por
intermédio de um forte teor descritivo. Isso também pode ser fruto, novamente, de uma
escrita pouco reflexiva.
Nesse caso, o uso dos itens lexicais ora discutidos semiotizam uma possível
relação de aceitação do tradicionalismo naquele dado contexto e momento social.
Diretamente, esse efeito de sentido causado por estas escolhas lexicais aponta para o
perfil de formação deste estagiário, o qual parece não ser levado a questionar a realidade
docente. A escolha pelos itens lexicais em destaque parecem reforçar este pressuposto.
Por outro lado, esclarecemos que não é nossa intenção aqui criticarmos ou não
o método tradicional em sala de aula. A discussão, neste momento, faz referência
unicamente à semiotização provocada por estes itens lexicais nesse dado contexto dos
dados gerados. Tal escolha lexical nos faz inferir que foi motivada, possivelmente, por
um contexto social em que o tradicionalismo da prática docente ainda parece prevalecer.
Considerações Finais
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Esperamos que este capítulo contribua com os estudos sobre CL, sobretudo no
que tange ao uso de hiperônimos, os quais, mesmo sendo de extrema importância às
pesquisas do léxico e da produção textual, ainda não recebem a devida atenção.
O caráter coesivo do léxico nos serviu como ponto de partida para procurarmos
colocar em confluência as teorias da LT e da LSF. Entretanto, devemos considerar, a
priori, que o fator que aproxima tais vertentes de estudos da linguagem é o léxico. Este
nos serve como elemento de intersecção entre diferentes linhas de pesquisa, vendo na
lexicologia e na semântica fortes aliadas (LORENTE, 2004). Seja como uma ferramenta
elementar à progressão do texto, conforme propõe a LT, seja como uma escolha
linguística capaz de semiotizar relações humanas em um dado contexto, conforme diz a
LSF, o léxico sempre ocupa lugar privilegiado nos estudos da língua.
Nosso interesse foi apresentar possibilidades de diálogo, como dissemos acima,
entre diferentes áreas dos estudos linguísticos, priorizando o léxico pelo seu viés
semântico. Isso significa dizer que tentamos promover uma discussão em que a questão
puramente morfológica do léxico cedesse lugar a uma visão de análise voltada para
significação dos itens lexicais, bem como para seu papel na tessitura do texto
(ANTUNES, 2012).
Seja na tradição da LT, seja no funcionalismo da LSF, o léxico é sempre fonte
de atenções especiais. Estas preocupações decorrem da indissociabilidade entre léxico e
linguagem, mesmo esta última tendo ganhado aspectos diferenciados em cada um destes
caminhos de estudo. Lorente (2004) complementa este argumento ao dizer que
independentemente do período em que os estudos linguísticos foram desenvolvidos, “o
léxico sempre esteve ali, aproximando-se por cada um dos caminhos que desembocam
na intersecção” (LORENTE, 2004, p. 21).
O estudo sobre os hiperônimos, item lexical priorizado nesta abordagem, é
costumeiramente secundarizado nos conteúdos programáticos das escolas e nas práticas
dos professores em sala de aula. Quando há uma leve discussão a esse respeito, são
priorizadas apenas a sinonímia e a antonímia, desconsiderando toda uma gama de
recursos lexicais extremamente produtivos à coesão e à construção lógico\semântica do
texto (ANTUNES, 2012).
É necessário que a escola atribua uma maior atenção aos estudos do léxico,
tendo em vista que desempenha papel basilar na construção de textos, bem como na
própria representação de aspectos sociais e culturais de uma dada comunidade
linguística.
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CAPÍTULO 11
ASPECTOS DA ETNIA E ETNICIDADE NOS ELEMENTOS HUMANOS DA
REGIÃO DO BICO DO PAPAGAIO
Rodrigo Vieira do Nascimento
Verônica Ramalho Nunes
Introdução
Os estudos onomásticos visam não apenas ao estudo linguístico para análise
dos aspectos que motivam a nomeação dos topônimos, mas também a todos os
elementos que compõem o processo de denominação. Desse modo, além dos estudos
etimológicos, busca-se identificar diferentes fatores que motivam o denominador na
escolha dos nomes, em função de outros, para nomear determinados locais. Com isso,
os sujeitos na realização da ação de nomear situam-se sócio-históricamente e o
topônimo deriva-se de diversas formas de produção.
A proposta desse trabalho é estudar os aspectos línguo-motivadores dos
elementos humanos da região do Bico do Papagaio, na busca de identificar, por meio da
etimologia e dos aspectos históricos dos nomes, os fatores motivacionais durante o
processo de nomeação.
Os topônimos estão diretamente relacionados com os conceitos de homem e
ambiente, pois o homem é o denominador dos elementos geográficos ao seu redor. Essa
nomeação não é realizada de forma aleatória, mas por vários aspectos motivadores
durante o processo de batismo desses nomes, e são empregadas suas marcas pessoais,
além das influências externas (físicas) em relação ao ambiente que o cerca.
A análise toponímica segue uma metodologia que envolve aspectos da
construção do texto onomástico. Possui um olhar teórico-metodológico do saber
científico advindo dos nomes e apresenta uma forma de estudar a língua e suas variantes
em diferentes contextos. Para este estudo, optamos por uma pesquisa de abordagem
qualitativa, tendo em vista que é uma pesquisa do tipo descritiva.
A análise apresentada nesse trabalho considera a formação e estrutura dos
elementos humanos da região do Bico do Papagaio que designam os municípios. Foram
identificados 13 topônimos para composição do corpus dessa pesquisa. As análises
foram realizadas a partir da identificação das taxionomias que se revelaram entre
antropotopônimos, com maiores ocorrências, seguidas de hagio-hierotopônimos e uma
ocorrência para Poliotopônimo e outra para Animotopônimo/nootopônimo. Os
151

resultados revelaram que as denominações desses elementos humanos são reflexos dos
contextos motivacionais de períodos históricos peculiares da região e que os sujeitos
denominadores exerceram grande influência e poder de escolha desses nomes, além de
revelar aspectos políticos, sociais, ambientais e culturais da região.
Aspectos da etnotoponímia nos nomes de lugares
Etnia deriva do grego Éthnos = raça, povo, pode ser conceituada como a
coletividade dos indivíduos, diferenciando-os pelas características culturais e sociais,
refletidas, sobretudo através da língua, modus vivendi, religião dos grupos étnicos. Dick
e Seabra (1997) ressaltam que:
O vocábulo etnia costuma ser definido pelos lexicógrafos contemporâneos
como termo da Antropologia embora saibamos não se tratar de um termo
exclusivo dessa área, mas de toda ciência que se utiliza da história, das
religiões e, principalmente, da sociologia. Esse lexicógrafo acrescenta, ainda,
que, para alguns autores, o termo “etnia pressupõe uma base biológica,
podendo ser definido por uma raça, uma cultura ou ambas”, por isso,
complementa, “o termo é evitado por parte da antropologia atual, por não
haver recebido conceituação precisa”.

Segundo as autoras, abordar uma definição pronta e acabada para a palavra
etnia implica muita dificuldade, devido à inexistência de uma explicação conceitual,
pois o termo não possui uma definição fixa, o seu conceito pode ser modificado ao
longo do tempo. Para Dick (2008, p. 177), é importante ressaltar a questão da
localização espacial no que tange à definição de etnia.
O entendimento significativo do termo etnia, ou o seu próprio conceito
definidor, passa, antes pelo crivo de vários fatores intricados entre si, como
localização espacial do grupo em questão, situação sociológica interna,
tipologia das sociedades, práticas culturais características dos contatos, por
exemplo. Além disso, posicionou-se, também, como dado fenomenológico a
exigir atenção analítica, o próprio corpus linguístico utilizado no extrato
comunicativo dos vários patamares da escala social (função diafásica da
linguagem). Essa forma de expressão típica do local, do grupo étnico ou,
mesmo, de indivíduos isolados (idioletos), insere-se nos chamados níveis
sociolinguísticos de manifestação da linguagem propriamente dita, tanto do
ponto de vista fonológico, como da realização sintagmático-semântica.

Nesse viés, as pesquisas onomásticas procuram identificar em que nível
semântico e instância as rupturas e sentido original dos registros e variações instalaramse. A partir desse reconhecimento, é possível se definirem os estudos dos vocábulos
como denominativos em sua plenitude. O processo etnolinguístico viabiliza o resgate
das estruturas dos locais e possibilita constituírem-se.
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Para Carvalhinhos (2009), não se pode conceituar etnotoponímia e
etnotopônimo sem relacionar a acepção etnonímia, proveniente do substantivo
entnônimo, “palavra que designa tribo, casta, etnia, nação”. A partir desse termo, foi
proposta a palavra etnotoponímia como taxionomia toponímica = éthnos + topos +
onoma, o termo é utilizado para agrupar todos os topônimos de acepção semântica de
tribo, etnia, nação e casta.
Dick (1992) apud Carvalhinhos explicita que a necessidade de definir os
traços das linguagens faladas ao longo dos períodos históricos, cujos vestígios
firmavam-se nos nomes de lugares regionais antigos, gerou a toponímia genética, ou
seja, a etnotoponímia geral, de índole contrastiva.
Andrade (2015, p. 140) ressalta que:
Os topônimos são também objetos sociais, pois fazem parte de uma realidade
social, de interação humana. Motivações e causas, as quais implicam o
sistema de denominação dos topônimos, possuem uma estreita relação com o
grupo social e a forma como ele vê o mundo ao seu redor. As atitudes
humanas, por exemplo, com relação às línguas e aos nomes, de um modo
geral, fazem parte dessa complexa interação social. Ou seja: as atitudes
podem estabelecer vínculos afetivos ou não como os nomes de lugares, ou,
ainda, dar ou não importância ao nome, enquanto entidade de valor histórico,
arqueológico, identitário para o grupo.

Desse modo, analisar os valores dos grupos sociais e a sua cultura requer
um estudo minucioso a partir da língua, pois é através dela que são apresentadas
crenças, os costumes e pensamentos destes grupos sociais. A língua tem o papel
preponderante quanto às práticas de representação empregadas pelo homem e explicita
as atitudes, conhecimentos, crenças e valores de determinado grupo de falantes. Essas
práxis são expressivamente representadas pelo léxico, de modo que os grupos nomeiam
os ambientes ao seu redor, revelando a cosmovisão de seu grupo.
Implicado a isso estão os estudos toponímicos, que se ocupam em estudar
os nomes próprios de lugares a partir dos designativos escolhidos pelos grupos humanos
para denominar os elementos físicos e humanos, bem como os espaços ao seu redor.
Nesse contexto, Sousa (2008, p. 01) ressalta que:
Cabe à Toponímia estudar a procedência da significação dos nomes dos
lugares, levando em consideração aspectos geohistóricos, socioeconômicos e
antropolinguísticos que tenham influenciado sua escolha. Portanto, o campo
de investigação toponímica não se limita ao aspecto linguístico ou
etimológico.
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O estudo toponímico possibilita a identificação dos lugares, evidencia as
reminiscências em relação aos acontecimentos, compreende o domínio cultural e os
valores de um grupo, reflete diretamente nas questões de memória, identidade conjunta
dos povos. Quando um indivíduo ou comunidade linguística atribui um nome a um
elemento humano ou físico, revelam-se tendências sociais, políticas, religiosas,
culturais.
Os nomes de lugares podem ser caracterizados como uma riqueza cultural
de um povo e refletem nos moldes de ocupação, de suas diversidades linguísticas, além
do mais, possuem relações diretas com os locais denominados.
Para tanto, Oliveira (2001, p, 139) afirma que “a identidade cultural seria
uma espécie de sentimento de pertencimento”, tendo em vista que pelo viés
antropológico, identidade corresponde às experiências e às fontes de significado de um
povo. Ela move os sentimentos, os valores, as crenças e diversos outros fatores
presentes nas diversas comunidades, apresentando-se como reflexo da convivência
humana.
Esses valores, inerentes à identidade, são estabelecidos por diversas
maneiras de percepções, resultando em experiências e interpretações ímpares, pois
integram paisagens, sentimentos, possibilidades e manifestações. As relações que os
indivíduos mantêm com os nomes de lugares ressaltam o sentimento de pertencimento,
e isso demonstra que conhecer o contexto histórico, a etimologia dos nomes reforça os
sentimentos adquiridos pelo lugar.
Dessa forma, os nomes de lugares expressam, diretamente, relações entre o
homem e o espaço geográfico, uma vez que o ato de nomear é essencialmente humano,
estabelece vínculo social e cultural, diretamente ligado à ocupação, posse e
conhecimento do local ou área nomeada. No processo de denominação considera-se a
identidade e individualidade do lugar, e se confunde com a história e a memória dos
povos.
Etnia e Etnicidade no contexto toponímico: Considerações iniciais
Pautados em Dick (2010), enfatizamos que o grupo está associado ao conjunto
de pessoas participantes de um sentido étnico, que possuem o entendimento disposto
proximamente ou comum àquele geral ou dominante nas categorias envolvidas. Diante
dessa alusão, Flores enuncia que os grupos étnicos são “artesãos que trabalham nos
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suportes de culturas que se circunscrevem aos territórios e ecologias com histórias
singulares, dotados de mobilidade, contato, informação e identidade: seus membros se
identificam e são identificados por outros como diferenciáveis” (FLORES, 2008, p. 22).
Quanto a isso, o autor complementa que é fácil imaginar os artefatos e os percursos das
diferenças: línguas, costumes, histórias, tradições, rituais, crenças, etc.
Como elementos que integram a base fundamental das relações cotidianas
ordinárias da vida de um indivíduo, podemos elencar, por exemplo, falar a mesma
língua, possuir os mesmos hábitos, costumes e tradições, estar entranhado no mesmo
ambiente humano e no mesmo território, entre outros. Tais fatores marcam tão
profundamente a vida dos indivíduos, que se transformam num dos elementos
constitutivos da sua personalidade e definem, ao mesmo tempo, o caráter específico do
modo de viver de uma população. Por outro lado, as relações sociais que derivam do
fato de pertencerem à mesma etnia criam interesses coletivos e vínculos de
solidariedade caracteristicamente comunitários (BOBBIO, 2000, p. 449).
Sob essa ótica, o sentimento de pertinência e/ou pertencimento a uma etnia
pode estar coligado à palavra etnicidade, uma palavra-valise que corresponde à
identidade étnica de um determinado grupo. Como exemplifica Luzivotto (2009, p. 36),
no cenário brasileiro, por exemplo, o reconhecimento de diferenças étnicas e expressões
que podem ser chamadas de etnicidade – manifestadas por meio de identidades
específicas – ocorrem nas populações indígena e negra, até de modo mais explícito,
porque esses grupos sofrem mais, objetivamente, processos de discriminação e
preconceito.
Todavia, em concordância com Luzivoto (ibidem, p. 29), a concepção de
etnicidade “está além da definição de culturas específicas e, portanto, é composta de
mecanismos de diferenciação e identificação que são acionados conforme os interesses
dos indivíduos em questão, assim como o momento histórico no qual estão inseridos”. E
a respeito da complexidade de se estudar o conceito de etnicidade, Poutignat e StreiffFenart (1998, p. 117) elucidam o seguinte:
Estudar a etnicidade consiste, então, em inventariar o repertório das
identidades disponíveis em uma situação pluriétnica dada e descrever o
campo de saliência dessas identidades nas diversas situações de contato. A
análise situacional da etnicidade liga-se ao estudo da produção e da utilização
das marcas, por meio das quais os membros das sociedades pluriétnicas
identificam-se e diferenciam-se, e ao estudo das escolhas táticas e dos
estratagemas que acionam para se safarem do jogo das relações étnicas. Entre
essas táticas figuram especialmente a alternância de identidades (identity
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switching), o domínio da impressão e os processos de alter-casting que
permitem atribuir um papel étnico ao outro.

Essa acepção nos permite avançar no sentido de considerar as especificidades
de uma identidade propriamente étnica, uma autoidentificação pela sociedade adjacente.
Percebe-se, necessariamente, que a identidade étnica implica uma dada cultura. E a
cultura faz parte da identidade étnica de um grupo, e tal identidade ultrapassa os
aspectos culturais deste. Flores (2008) afirma que essa identidade étnica, a etnicidade,
se mostra sempre em movimento e motivada por sentimentos e afetividades em torno
das sociabilidades cotidianas, afinal, as culturas vivem em constante mutação e
holomovimento. E nessa problemática das variações que cada cultura traz consigo,
Luzivotto (2009, p. 31) explicita que perpetuidade dos grupos étnicos “não é explicada
em termos de manutenção de sua cultura tradicional, mas depende da manutenção dos
limites do grupo, da contínua dicotomização entre membros e não membros de um
grupo étnico”.
Compreendida por Cohen (1974) como fenômeno de natureza política ou
econômica, remetendo a grupos de pessoas unidas em torno de interesses comuns, a
concepção de etnicidade, com os estudos de Barth (1998), passou a ser entendida como
forma de organização social, “baseada na atribuição categorial que classifica as pessoas
em função de sua origem suposta, que se acha validada na interação social pela ativação
de signos culturais socialmente diferenciadores” (POUTIGNAT; STREIFF-FENART,
1998, p.141).
Nesse processo, diante das suas percepções e sensações, o homem acaba
designando, batizando, intitulando, nomeando aspectos da sua realidade. O ato de
nomear expõe como as pessoas se organizam, pensam, vivem e classificam o espaço em
sua plenitude, já que impregnamos, por meio de nossas habilidades linguísticas, nossas
marcas sociais, históricas, culturais e ideológicas ao nomearmos seres e objetos. Para
Seemann (2005, p.32), pelo ato de nomear, o espaço é simbolicamente transformado em
lugar, que, por sua vez, é um espaço com história, marcado pela cultura. Nesse sentido,
quando nomeamos lugares estabelecemos um vínculo cultural, diretamente, associado à
ocupação, posse e conhecimento do local ou área nomeada.
Lugar e cultura são dimensões cognitivas necessárias para compreensão do
espaço geográfico e indissociáveis para leitura do mundo. Segundo Seemann (2005,
p.30), o ser humano se compreende pelo ambiente que habita e habitar um lugar
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significa conhecê-lo, transformá-lo e humanizá-lo. Trata-se de um espaço cultural, “que
se determina tanto por sua dimensão territorial como por sua dimensão histórica”
(BONNEMAISON, 2002, p. 255). E no encalço de um trabalho mais gregário, a
Toponímia se mostra como um interessante caminho, pois os nomes dos lugares
revelam traços da língua, da cultura, da memória e da identidade de determinada
comunidade.
Estudar os lugares e as culturas em toponímias geográficas é tecer o tempo pela
memória do lugar, é revelar geografias impressas na paisagem, é compreender os traços
culturais latentes e soterrados no modus vivendi de um grupo. Sendo assim, os estudos
toponímicos incluem um retorno às manifestações sócio-históricas e socioculturais de
um determinado lugar, isso porque, “[...] todo topônimo resguarda uma motivação
toponímica” (ANDRADE, 2012, p. 205).
Observa-se que os topônimos são meramente carregados de significados,
dotados de valor simbólico e ideológico, por meio de sua historicidade, que reproduzem
valores culturais ou são ainda representações, o que possibilita a construção de uma
identidade espacial. Em conformidade, Correa (2003, p. 85) explicita que a Toponímia
constitui-se uma relevante marca cultural e expressa uma efetiva apropriação do espaço
por um dado grupo cultural e ainda um poderoso elemento identitário. Portanto, a
nomeação dos lugares relaciona-se diretamente com o modus vivendi dos grupos
humanos, revelando sua cosmovisão, e os fatores culturais e de identidade são
fundamentais nesse processo.
Na sociedade, o lugar acaba ganhando dois significados: posição social e
localização espacial. Mas, além desses, tem outros significados mais profundos: “possui
espírito”, “personalidade”, existe “sentido do lugar” (TUAN, 1979, p. 409). Para Yi-Fu
Tuan, o lugar está associado ao sentido do pertencimento, assim, relacionado à
identidade biográfica do homem com os aspectos e elementos do seu espaço vivido. Sob
essa ótica, nota-se que o espaço ou mundo vivido incide sobre as forças de produção
como manutenção e desenvolvimento de um grupo humano. Explicitamos a noção de
produção como um modo de vida, incorporando a cultura dentro dessa produção
humana. Portanto, crenças, danças, mitos, ritos, lendas são partes integrantes do
processo produtivo e que podem refletir nas ações denominativas desse grupo, como,
por exemplo, no ato de nomear lugares. Um nome de lugar se revela sobrecarregado de
aspectos culturais, incorporado de significados no feixe de suas motivações geográficas
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toponímicas. Qualquer discussão sobre nomes de lugares, território e espaço deve partir
do reconhecimento do ambiente como um fenômeno culturalmente abrangido.
Nesse ponto de vista, a Geografia cultural14 objetiva investigar as atitudes
humanas relacionadas ao seu ambiente, ao espaço-temporal (o real vivido). Assim, é a
percepção ambiental a matéria-prima do espaço vivido, a porta de entrada inicial dessa
corrente de geografia. Ou seja: seu fito é a observação e a análise da experiência do
lugar nas pesquisas sobre o espaço vivido. Nessa vertente, o lugar acaba
correspondendo a uma função política, econômica, religiosa e cultural e, desse modo,
está condizente ao espaço vivido do ser humano. E isso se justifica pelo fato de que “o
homem é feito pelo ambiente geográfico” (HOLZER, 2003, p. 118), ou melhor, “a
'situação' de um homem supõe um 'espaço' onde ele 'se move'; um conjunto de relações
e de trocas; direções e distâncias que fixam de algum modo o lugar de sua existência”
(DARDEL, 1990 p.19). Constitui-se, assim, a noção de lugar como espaço primitivo
que envolve nossas vontades, experiências, pensamentos, sentimentos e anseios.
Então, sob a ótica da Geografia Cultural, os conceitos geográficos de lugar,
paisagem, território, territorialidade e espaço são investigados e examinados sob o
prisma e a influência da dimensão cultural. Tal fato se revela, por exemplo, no regaste
das tradições e memórias de um grupo, através dos dogmas, crenças, mitos, dança,
culinária, entre outros. Esses elementos, de modo direto ou indireto, contribuem na
constituição e no exercício da nomenclatura do lugar. Isso não quer dizer que se resume
apenas aos aspectos materiais da cultura, mas a uma observação mais subjetiva a partir
da identidade do grupo. O nome geográfico, neste estudo, é compreendido também
como nome de lugar e está relacionado ao simbólico e ao lúdico, vinculado às questões
étnicas, religiosas, mitos, ritos, lendas, dentre outros. Com efeito, compreende-se que a
cultura, além de outras diversas motivações, torna-se mediadora nas ações
denominativas do nome de um lugar: é o exercício da territorialidade através da cultura.
Nesse raciocínio, de fato, os nomes de lugares se inscrevem perfeitamente nos
conceitos dispostos sobre etnia e etnicidade – pertencimento étnico -, “pois são frutos de
um lento elaborar, que traduz e coordena todo processo de escolha e doação de
designativo, que se chama apenas de “batismo” do lugar, como ocorre,
cerimonialmente, com os indivíduos, em geral” (DICK, 2010, p. 179). Consideramos,
14

A ciência Geografia Cultural também tem como objetivo o estudo do nome de lugar, ou seja,
o estudo toponímico.
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assim, que os topônimos se enquadram nas concepções de etnia e etnicidade, quando,
por sua vez, reconhecemos o nome de lugar como sendo um patrimônio linguístico e
cultural, testemunho de uma comunidade. Quando notamos que após, materializado e
corporificado, o nome torna-se um produto e o reflexo social e cultural da cosmovisão
de um grupo, “referentes de uma realidade nomeada, objetos de uma cultura”
(FONSECA, 1997, p. 18).
Região do Bico do Papagaio: Elementos Humanos
Como ciência do léxico, a Onomástica, mormente, tem se apresentado como
um amplo campo para investigações, posto que o levantamento e a análise dos signos
lexicais, antropônimos e topônimos, constituem um resgate sócio histórico e cultural.
No Brasil, inúmeros trabalhos científicos têm sido desenvolvidos manifestando os fatos
onomásticos, especialmente aqueles ligados à toponímia.
O Tocantins, localizado no centro geográfico do Brasil, tem despertado o
interesse de estudiosos da área toponímica, por ser considerada uma região rica em
nomes diferenciados e por destacar-se também nos topônimos de filiação indígena.
O Tocantins é passagem terrestre natural entre o sul e o norte do país. Faz
divisa com seis estados (Pará, Maranhão, Piauí, Bahia, Mato Grosso e Goiás)
pertencentes às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O estado do Tocantins abriga
diferentes ambientes, por estar numa zona de transição geográfica entre o cerrado e a
floresta Amazônica, misturando animais e plantas das duas regiões. Apresenta
características climáticas e físicas tanto da Amazônia Legal quanto da zona central do
Brasil.
A microrregião do Bico do Papagaio, no norte do Estado, limita-se entre os rios
Araguaia, a Oeste, e Tocantins, a Leste. Segundo o IBGE, dados de 2012, apesar de
representar apenas 12% da superfície do Estado, esta área possui aproximadamente 15%
da população total e abriga 25 dos 139 municípios: Aguiarnópolis, Ananás, Angico,
Araguatins, Augustinópolis, Axixá do Tocantins, Buriti do Tocantins, Cachoeirinha,
Carrasco Bonito, Darcinópolis, Esperantina, Itaguatins, Luzinópolis, Maurilândia do
Tocantins, Nazaré, Palmeiras do Tocantins, Praia Norte, Riachinho, Sampaio, Santa
Tereza do Tocantins, São Bento do Tocantins, São Miguel do Tocantins, São Sebastião
do Tocantins, Sitio Novo do Tocantins e Tocantinópolis. Conforme IBGE (2012), ao
todo, são 179.081 habitantes na região do Bico do Papagaio.
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Figura 1- Mapa do Tocantins composto pela
divisão das microrregiões do estado. Disponível
em http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/territorio.
Acesso: 02 de agosto de 2016.

Primeiramente, para a realização do presente
estudo onomástico-tocantinense, foi realizado um
levantamento toponímico nos mapas oficiais do IBGE
e na SEPLAN - Secretaria Estadual de Planejamento,
ambas instituições com sedes na capital do Estado, o
que, por consequência, serve de fontes primárias para
o levantamento dos signos toponímicos, elementos
humanos,

e

análise

do

fenômeno

onomástico

tocantinense. Toda a documentação de mapas e
registros

bibliográficos

coletados

consolida

o

estabelecimento das etapas relativas ao estudo
descritivo do ponto de vista etimológico, bem como a
classificação taxionômica.
A maior parte dos habitantes desta região vive na zona rural e as atividades
econômicas predominantes são a produção agropecuária e a extração vegetal e mineral.
O Bico do Papagaio, situado na zona de cocais, babaçuais e buritizais, tem papel
relevante no processo de povoamento e desenvolvimento econômico desta região.
Os elementos humanos levantados para o corpus deste estudo foram
selecionados a partir da análise etimológica realizada previamente e serão apresentados
através de uma ficha lexicográfico-toponímica adaptada em que apresenta tanto dados
linguísticos como dados históricos, geográficos, etimológicos, taxionômicos (natureza
antropocultural), vistos da perspectiva interior de um contexto social, em um dado
momento. A relevância desses dados auxilia na criação da identidade local de cada
município. Desse modo, a ficha é de grande relevância para os resultados desse estudo,
uma vez que, ao identificarem-se os signos motivadores, suas origens e sua evolução
toponímica, resgatam-se os valores inseridos na base histórica, social e cultural dos
municípios estudados.
Identificar e reconhecer o vínculo genealógico desses topônimos é
fundamental para o desenvolvimento das próximas etapas desse estudo, que partem dos
dados etimológicos, pois o objetivo é identificar as principais motivações durante o
processo de nomeação dos nomes. O levantamento dos dados para montagem da ficha
em questão estimula o saber-conhecer da história da comunidade e compreender a
cosmovisão individual e coletiva que forma a identidade cultural e linguística de uma
região, no caso, dos elementos humanos da região do Bico do Papagaio.
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Para realização da análise, identificamos 13 municípios que compõem os
elementos humanos, os quais integram o corpus desse estudo. O modelo metodológico
adotado para esse trabalho é a partir do método de Dick (1980) de classificação
toponímica, e serão analisados sob a ótica dos elementos humanos ou antropocultural. O
modelo metodológico de classificação taxionômica de Dick é referência para as
pesquisas toponímicas no Brasil.
NATUREZA FÍSICA

NATUREZA ANTROPOCULTURAL

Astrotopônimos
Cardinotopônimos
Cromotopônimos
Dimensiotopônimos
Fitotopônimos
Geomorfotopônimos
Hidrotopônimos
Litotopônimos
Meteorotopônimos
Morfotopônimos
Zootopônimos

Animotopônimos/ nootopônimos
Antropotopônimos
Axiotopônimos
Coronotopônimos
Cronotopônimos
Dirrematotopônimos
Ecotopônimos
Ergotopônimos
Etnotopônimos
Hierotopônimos
Hagiotopônimos
Historiotopônimos
Numerotopônimos
Poliotopônimos
Sociotopônimos
Somatotopônimos

TABELA I: Taxionomias toponímicas de Dick (1990)
Fonte: Dick (1990) (adaptado)

O modelo taxionômico que norteou esse estudo pautou-se em Dick (1990a, p.
26), e deve, portanto, ser interpretado como:
Um instrumento de trabalho que permitirá a aferição objetiva de causas
motivadoras dos designativos geográficos, procurando suprir a demanda da
pesquisa. Tentou-se, tanto quanto possível, nessa análise, evitar as
necessidades de um constante recuo ao passado histórico, para se atingir o
alcance do significado do topônimo. Este seria fornecido pela interpretação
linguística de seus elementos formadores, tão somente. Por isso mesmo, todo
o processo de pesquisa desenvolve-se em um nível sincrônico de averiguação
dos fatos, reservando-se o levantamento diacrônico dos dados concorrentes
para o estudo descritivo das taxes, isoladamente consideradas.

As taxionomias apresentadas na análise são:
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Animotopônimos ou Nootopônimos: topônimos relativos à vida psíquica,
à cultura espiritual, abrangendo a todos os produtos do psiquismo humano, cuja
matéria-prima fundamental, e, em seu aspecto mais importante como fato cultural, não
pertence à cultura física. Ex.: vitória: Vitória (AH CE); triunfo: (AH AC); saudade:
cachoeira da Saudade (MT); belo: Belo Campo (AH BA); feio: rio Feio (SP).
Antropotopônimos: topônimos relativos aos nomes próprios individuais.
Ex.: prenome: Abel (AH MG); Benedito (igarapé, MT); Fátima (AH MT);
hipocorístico: Bentinho (AH MG); Chiquita (ilha MT); Nico (Igarapé, AC); prenome +
alcunha: FernãoVelho (AH AL); Joaquim Preto (igarapé di, PA); Silva ( AH PA);
Tavares (rio SP); Prenome + apelido de família: Antônio Amaral (AH MG); Francisco
Dantas (AH RN; Manuel Alves (rio GO).
Hagiotopônimos: topônimos relativos aos santos e santas do hagiologio
romano: São Paulo (AH SP); Santa Tereza (AH GO); Santana da Boa Vista (AH RS).
Hierotopônimos: topônimos relativos aos nomes sagrados de diferentes
crenças: cristã, hebraica, maomentana, etc. .Ex.: Cristo Rei (AH PR); Jesus (rio GO);
Alá (lago AM); Nossa senhora da Glória (AH AM); às efemeridades religiosas:
Natividade (AH GO); Natal (AH AC); às associações religiosas: Cruz de malta (AH
SC); aos locais de culto: igreja: serra da Igreja (PR); Capela: Capela (AH AL);
Capelazinha (AH MG).
Poliotopônimos: topônimos constituídos pelos vocábulos vila, aldeia,
cidade, povoação, arraial. Ex.: rio da Cidade (RJ); Serra da Aldeia (PB); Arraial (AH
BA); Vila dos Anjos (AH MG); Povoação (AH PI); Tabapuã (AH SP).
A classificação dos elementos de natureza antropocultural abrange ruas,
praças, fazendas. A partir do modelo taxionômico metodológico desenvolvido por Dick
(1980), podemos afirmar que os topônimos podem ser inseridos nos mais diversos eixos
de significação, de acordo com suas classificações físicas ou antropoculturais.
Seabra e Santos (2012, p. 246) apresentam diversas informações que os
topônimos podem oferecer.
[...] o nome de lugar nos fornece valiosas informações: i) aponta a origem
histórica de povos antigos e a localização, com precisão de sítios
desaparecidos; ii) oferece descrições preciosas de relevos, apontando
paisagens que já tenham desaparecido em decorrência da ação antrópica ou
da natureza; iii) indica a localização de nomes de rochas, estruturas do solo,
locais antigamente minerados; iv) aponta um amplo corpus de nomes de
lugares que se refere à fauna atual ou desaparecida; v) fornece conhecimento
sobre a vida religiosa, agrícola, etnológica, dentre muitos outros dados.
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Nesse ponto, a Toponímia abarca hidrografia, vegetação, clima, relevo,
etnia, origem do povoamento, implicações folclóricas, etimologia e suas transformações
linguísticas, sobretudo, no aspecto semântico-lexical. Os estudos toponímicos
possibilitam aos grupos humanos a recuperação de dados de sua história e trajetória,
também levam em consideração aspectos relativos ao ambiente, cultura e o meio social
acerca do espaço geográfico específico influenciando o denominador ao batizar os
nomes.
É importante compreender os nomes de lugares a partir de diferentes
vertentes, olhares e áreas de atuação, pois por se organizarem de maneira dinâmica,
constantemente transformam-se no tempo e no espaço, sobrepondo-se valores
religiosos, sociais, culturais, econômicos e políticos.
Para demonstrar os dados analisados, segue uma tabela com a apresentação
dos elementos humanos da região do Bico do papagaio.
TOPÔNIMOS

TAXIONOMIA

Aguiarnópolis

Antropotopônimo

Augustinópolis

Antropotopônimos

Darcinópolis

Antropotopônimos

Esperantina

Animotopônimo/nootopônimo

Luzinópolis

Antropotopônimo

Maurilândia do Tocantins

Antrotopônimo

Nazaré

Hierotopônimo

Santa Tereza do Tocantins

Hagiotopônimo

Sampaio

Antropotopônimo

São Bento do Tocantins

Hagiotopônimo

São Miguel do Tocantins

Hagiotopônimo

São Sebastião do Tocantins

Hagiotopônimo

Sítio Novo do Tocantins

Poliotopônimo

TABELA II: Elementos Humanos Região do Bico do Papagaio
Fonte: Dos autores

Serviram de subsídios para a análise dos dados os trabalhos de Theodoro
Sampaio, os dicionários Aurélio, Houssais, Silveira Bueno, Eugênio de Castro, Rosário
Ferâni Mansur Guérios, as cartas topográficas localizadas na base IBGE e Secretaria de
Planejamento do estado e dados pesquisados da internet.
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Apresentaremos as fichas lexicográfico-toponímicas adaptadas que foram
desenvolvidas de forma detalhada, considerando os seguintes elementos que
contemplam o estudo toponímico onomástico: topônimo, etimologia, taxionomia,
histórico e fontes.
Município: Aguiarnópolis
EH: Município

Topônimo: Aguiarnópolis
Taxionomia: Antropotopônimo

Etimologia: 3sobr. Port. Top.: do lat. aquilare, ou derive. De águia com sufixo –ar (-al) Primit.: “lugar
onde ordinariamente habitam águias”. – O primeiro desde sobr. Foi Pedro Mendes de Aguiar, que viveu
em tempo de D. Henriques séc. XII).
4
gr. polis,eõs ‘cidade’, pelo lat. polis,is ‘id.: ver ‘poli.
Histórico: 6O Municipio de Aguiarnópolis foi criado pela lei estadual nº 687 de 26 de maio de 1994, com
área desmembrada do município de Tocantinópolis, e implantado em 01 de janeiro de 1997.
Fonte: ThS¹, Eugênio de Castro², Guérios³, Houaiss4, Aurélio5, IBGE6, Internet7, Silveira Bueno8.
Município: Augustinópolis
EH: Município

Topônimo: Augustinópolis
Taxionomia: Antropotopônimos

Etimologia: 3-A, lat., medieval Augustus: “o maior, o máximo do (império)”. Deriv. De Augustus:
“consagrado, sagrado, santo, sublime, venerado”.
4
rad. do lat. augustiánus,a,um 'relativo a Augusto' + -ismo
4
gr. polis,eõs ‘cidade’, pelo lat. polis,is ‘id.: ver ‘poli.
Histórico: 6Em 1972, Manoel Marinho de Souza Brito, foi eleito por São Sebastião do Tocantins,
vereador. Em 1974, solicitou a Câmara Municipal, a elevação a distrito do povoado? Centro do Augusto?,
o que se verificou pela Lei n º 8.107, em 14 de Maio de 1976, passando a denominar de Augustinópolis,
um composto de Augusto (fundador) com Tocantinópolis, cidade natal do então vereador autor do
projeto. Augustinópolis, foi crescendo rapidamente. Em 11 de Maio de 1982, pela Lei n º 9.180, foi
criado o Município de Augustinópolis com o topônimo do distrito desmembrando-se do município de São
Sebastião do Tocantins. O primeiro prefeito eleito foi o Sr. Manoel Marinho de Souza.
Fonte: ThS¹, Eugênio de Castro², Guérios³, Houaiss4, Aurélio5, IBGE6, Internet7, Silveira Bueno8.
Município: Darcinópolis
AH: Município

Topônimo: Darcinópolis
Taxionomia: Antropotopônimo

Etimologia: 3fr. Darcy, top.: “d’Arcy, n. de localidade de origem ou feudo (Aisne, Yonne)”
4
gr. polis,eõs ‘cidade’, pelo lat. polis,is ‘id.: ver ‘poli.
Histórico: 6O município de Darcinópolis foi elevado à categoria de município com a denominação de
Darcinópolis, pela lei estadual nº 251, de 20-02-1991, alterado pela lei estadual nº 498, de 21-12-1992,
desmembrado Tacantinópolis. Sede no atual distrito de Darcinópolis (ex-povoado). Constituído do
distrito sede. Instalado em 01-01-1993.
Fonte: ThS¹, Eugênio de Castro², Guérios³, Houaiss4, Aurélio5, IBGE6, Internet7, Silveira Bueno8.
Município: Luzinópolis
AH: Município

Topônimo: Luzinópolis
Taxionomia: Antropotopônimo

Etimologia: 3f. pop. Por. De Lúcia, do lat. Lucia, pronunciado com a tônica no i por influência do Gr.,
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Loukía. Cp. O it. Lucia (pron. Lutxía). Sta. Luzia era natural de Siracusa (Sicília); martirizada no séc. IV
(303 ou 304), sob Diocleciano.
4
Regionalismo: Brasil. denominação pela qual ficaram conhecidos os liberais exaltados, no início do
Segundo Reinado [Tal epíteto provém da derrota que, em 1842, sofreram os rebeldes mineiros na cidade
de Santa Luzia MG frente às tropas legalistas do então barão de Caxias.]
4
gr. polis,eõs ‘cidade’, pelo lat. polis,is ‘id.: ver ‘poli.
Histórico: 6O município de Luzinópolis foi elevado à categoria de município e distrito através da Lei
Estadual nº 684, de 26-05-1994, sendo desmembrado do município de Tocantinópolis. Sua instalação se
deu em 01-01-1997.
Informações enciclopédicas: 7Ministério Público Estadual (MPE) ajuizou ação de improbidade
administrativa contra a prefeita de Luzinópolis, Carla Cristina da Silva. Os Promotores de Justiça Caleb
Melo e Leonardo Olhê Blanck alegam que a prefeita desobeceu os princípios da administração pública de
dar publicidade aos atos, ao negar informações sobre as prestações de contas da prefeitura, referentes ao
ano de 2009, balancetes de 2009/2010, cópias de procedimentos licitatórios diversos, comprovantes de
receitas
e
despesas
de
convênio,
dentre
outros.
Disponível
em
http://www.jornalstylo.com.br/noticia.php?l=33c3659c3ea4a7036ce7c1d2cd8fb1ab. Acesso em jun de
2011.
Fonte: ThS¹, Eugênio de Castro², Guérios³, Houaiss4, Aurélio5, IBGE6, Internet7, Silveira Bueno8.
Município: Maurilândia do Tocantins Topônimo: Maurilândia do Tocantins
AH: Município

Taxionomia: Antrotopônimo

Etimologia: 4Mauro latim maurus – Adj.v. mouro – individuo dos mouros, povos que habitavam a
Mauritânia; mauritano, mauro.
4
-lândia, pospositivo, do Teotônio comum, como ‘terra, país, região, extremamente frequente em top. Das
línguas Anglo Saxãs, alatinados tardiamente com o recurso do suf. – ia de locativos pátrios; em port.
Além de top. Como Finlândia, tem servido para forma ad hoc de muito valor afetivo e pitoresco, como
pagolândia, brotolândia, pelo menos Brasil.
1
Tucan-tim, nariz de tucano. Nome de um gentio que deu apelido ao rio. Pará. Goiás. Alt. Tocantim.
Histórico: 6 Através do projeto de lei estadual nº 251, de 20-02-91, publicada pela segunda vez no Diário
Oficial de 14-06-91, foi criado e emancipado o Município de Maurilândia do Tocantins, desmembrado do
município de Tocantinópolis. Em 01 de janeiro de 1993, foi instalado oficialmente o Município de
Maurilândia do Tocantins e também empossados os novos vereadores da Câmara Municipal, a qual teve
como presidente o vereador Raimundo Pereira Feitosa.
2
Tocantins ou Tucantins “nariz de tucano”, nome de uma tribo que habitava as margens desse
rio.3Tocantim 1. indígena que teria pertencido aos Tocantins; 2. Relativo ao tocantim ou aos Tocantins,
Tocantins. Etnol. 3. grupo indígena que teria habitado junto à foz do rio Tocantins PA, etnm.br:
Tocantim.
Fonte: ThS¹, Eugênio de Castro², Guérios³, Houaiss4, Aurélio5, IBGE6, Internet7, Silveira Bueno8.
Município: Sampaio
AH: Município

Topônimo: Sampaio
Taxionomia: Antropotopônimo

Etimologia: 3sobr. Port. Top., deriv. de Sanctus Pelagius, depois Sam *Peaio e Sam Paaio. V. Pelágio. –
“Procedem de Vasco Pires de Sampaio, filho de Pedro Álvares Osório, Senhor da Casa de Vilalobos,
Conde de Trastamara, e primeiro Marquês de Astorga, em Galiza...” “Tomou o apelido da Honra de
Sampaio, junto a Vilaflor...” (A. V. B. e B. P. S.).
Histórico: 7Sampaio localiza-se a uma latitude 05º20'54" sul e a uma longitude 47º52'23" oeste, estando a
uma altitude de 115 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2.589 habitantes. Possui uma área de
201,741 km². Recebeu esse nome por seu primeiro morador se chamar José Sampaio.
Fonte: ThS¹, Eugênio de Castro², Guérios³, Houaiss4, Aurélio5, IBGE6, Internet7, Silveira Bueno8.
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Município: Sítio Novo do Tocantins
AH: Município

Topônimo: Sítio Novo do Tocantins
Taxionomia: Poliotopônimo

Etimologia: 4lat. situs,us ‘posição, situação, assento’ e atribuindo o termo –io à infl. De asedio ‘assédio’
<lat. obsidio, ois ‘ação de sitiar. Cerco’ ou à do v. sitiar, que Tb. significou ‘sentar’ (em cat. E occ, e se
explica como adp. Octânica do b. –lat. situãre ‘situar’.
Novo4t. nòvus,a,um 'id.' que nasceu ou apareceu recentemente (diz-se esp. de seres vivos)Ex.: folhas n.
1
Tucan-tim, nariz de tucano. Nome de um gentio que deu apelido ao rio. Pará. Goiás. Alt. Tocantim. 1Tim,
Ti, ponta, nariz, saliência, proa. Pode ser uma forma contrata de tinga, branco, alvo. V. Ti.
Histórico: 6Sítio Novo foi elevado a categoria de Distrito por força da Lei nº 01/63, de 9 de fevereiro de
1963, da câmara municipal de Itaguatins-TO. Em 1963, a Lei Estadual nº 4.683/63, de 14 de outubro de
1963, eleva o Distrito de Sítio Novo de Goiás a categoria de município, desmembrando do município de
Itaguatins e aos seus habitantes dando-se o nome de sitionovenses. Com a criação do Estado do
Tocantins, a Assembléia Legislativa por disposição do Decreto Legislativo nº 01/89, de 1º de janeiro de
1989, no artigo 4º, alterou o nome de Sítio Novo de Goiás para Sítio Novo do Tocantins.
Fonte: ThS¹, Eugênio de Castro², Guérios³, Houaiss4, Aurélio5, IBGE6, Internet7, Silveira Bueno8.

Dentre os topônimos do corpus da pesquisa, verificamos que a taxe que
prepondera na denominação dos topônimos municipais da região do Bico do Papagaio é
a dos antropotopônimos, que se relaciona aos nomes individuais (os antropotopônimos).
Isso revela a tendência disseminada entre as populações da região quanto ao emprego de
nomes de pessoas, ou seja, do referencial antroponímico em lugares.
Segundo Dal Pizol (2014, p.107), os antropotopônimos são constituídos por
nomes de pessoas, que podem ser estruturados, de acordo com Dick (1990, p. 370), por
conjuntos onomásticos completos formados por prenome (nome de pessoa) mais o
apelido de família (sobrenome) ou em usos isolados de prenomes, apelidos de família,
alcunha (apelido) e hipocorísticos (tratamento familiar carinhoso).
Os antropotopônimos analisados desse estudo, em sua maioria, são
constituídos por entradas lexicais com nomes completos (prenomes). Assim, é possível
constatar os antropotopônimos como antecedentes motivadores do batismo de lugares
na microrregião pesquisada, evidenciando o poder simbólico preservado através dos
topônimos. Em relação ao Poliotopônimo identificado, esta taxe está representada
apenas pelo termo sítio, ao qual referem-se as taxes relacionadas aos aglomerados
populacionais. A seguir serão apresentadas as fichas lexicográfico-toponímicas e análise
dos

topônimos

que

partem

de

Animotopônimo/nootopônimo).

166

hagio-hierotopônimos

e

os

Município: Esperantina
AH: Município

Topônimo: Esperantina
Taxionomia: Animotopônimo/nootopônimo

Etimologia: 3sobr. Port., deriv. do lat. *sperantia. É de origem religiosa, uma das virtudes teologais.
4 Tina S.F. pequeno vaso, de diferentes formatos e variadas dimensões, para conter líquidos 2 vasilha de
aduelas, semelhante a um barril cortado ao meio, us. para transportar água, lavar roupa etc. 3 vaso de
pedra ou metal em que se toma banho; banheira
Histórico: 6O município de Esperantina, foi elevado à categoria de município com a denominação de
Esperantina, pela lei estadual nº 251, de 20-02-1991, alterado em seus limites pela lei nº 498, de 21-121942, desmembrado de São Sebastião do Tocantins e Buriti do Tocantins. Sede no atual distrito de
Esperantina (ex-povoado). Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1983.
Fonte: ThS¹, Eugênio de Castro², Guérios³, Houaiss4, Aurélio5, IBGE6, Internet7, Silveira Bueno8.
Município: Nazaré
AH: Município

Topônimo: Nazaré
Taxionomia: Hierotopônimo

Etimologia: 3(de), n. origem cristã; usado com o n. Maria: Maria de Nazaré, da invocação – Virgem ou
senhora de Nazaré. Usa-se também tão-só Nazaré; fem.
Histórico: 6O município de Nazaré foi criado em 28/12/1958, constituindo área do município do mesmo
nome e sendo instalado oficialmente no dia 1º de janeiro de 1959.
Fonte: ThS¹, Eugênio de Castro², Guérios³, Houaiss4, Aurélio5, IBGE6, Internet7, Silveira Bueno8.
Município: São Bento do Tocantins
AH: Município

Topônimo: São Bento do Tocantins
Taxionomia: Hagiotopônimo

Etimologia: 3lat. sanus,a,um ‘são, sadio’; ver san-.. 4São do latim sanu. 1 – Que tem saúde, sadio, homem
são. 2 – Reto, íntegro, justo. 3 – Puro, impoluto, imaculado.
3
lat. benedictus, a, um ‘bendito’, part. Pás. De benedicěre; verbom- e diz-.
1
Tucan-tim, nariz de tucano. Nome de um gentio que deu apelido ao rio. Pará. Goiás. Alt. Tocantim. 1Tim,
Ti, ponta, nariz, saliência, proa. Pode ser uma forma contrata de tinga, branco, alvo. V. Ti.
Histórico: 6O primeiro topônimo dado a São Bento do Tocantins foi Lagoa de São Bento, associada ao
ribeirão São Bento e de uma lagoa próxima ao povoado. Em 1959, o padre Vitório Brusaterra fundou a
primeira capela com a ajuda da comunidade. O padroeiro da cidade é Bom Jesus da Lapa. Em 1966, o
povoado passou à condição de Distrito Judiciário da Comarca de Araguatins. Lagoa de São Bento foi
elevada à categoria de município com o nome de São Bento do Tocantins pela Lei Estadual nº 251/89. O
município foi instalado no dia 1º de janeiro de 1993.
Fonte: ThS¹, Eugênio de Castro², Guérios³, Houaiss4, Aurélio5, IBGE6, Internet7, Silveira Bueno8.
Município: São Sebastião do Tocantins Topônimo: São Sebastião do Tocantins
AH: Município

Taxionomia: Hagiotopônimo

Etimologia: : 3lat. sanus,a,um ‘são, sadio’; ver san-.. 4São do latim sanu. 1 – Que tem saúde, sadio,
homem são. 2 – Reto, íntegro, justo. 3 – Puro, impoluto, imaculado.
3
lat. Sebastianus, do Gr. Seastianós, f. ampliada de Sebastós: “augusto, magnífico, venerável”. Fem.:
Sebastiana. It. Sesastiano. Esp. Sebastián. Fr. Sébastien.
1
Tucan-tim, nariz de tucano. Nome de um gentio que deu apelido ao rio. Pará. Goiás. Alt. Tocantim. 1Tim,
Ti, ponta, nariz, saliência, proa. Pode ser uma forma contrata de tinga, branco, alvo. V. Ti.
Histórico: 7O povoamento teve início em 1940, liderado pelo Sr. José dos Passos Milhomem, fundador

167

da cidade. A Lei Estadual nº 4.584 de 1º de outubro de 1963 deu autonomia política ao Distrito de São
Sebastião com o topônimo de São Sebastião do Tocantins, desmembrado do Município de Itaguatins. O
nome São Sebastião é em homenagem ao mártir São Sebastião, padroeiro da cidade, festejado todos os
anos pela população no dia 20 de janeiro.
Fonte: ThS¹, Eugênio de Castro², Guérios³, Houaiss4, Aurélio5, IBGE6, Internet7, Silveira Bueno8.
Município: São Miguel do Tocantins
AH: Município

Topônimo: São Miguel do Tocantins
Taxionomia: Hagiotopônimo

Etimologia: 3lat. sanus,a,um ‘são, sadio’; ver san-.. 4São do latim sanu. 1 – Que tem saúde, sadio, homem
são. 2 – Reto, íntegro, justo. 3 – Puro, impoluto, imaculado.
Miguel 3hebr.: “quem (mikha) é como Deus (El)?” (Dan, 10:13; 12:1).
1
Tucan-tim, nariz de tucano. Nome de um gentio que deu apelido ao rio. Pará. Goiás. Alt. Tocantim. 1Tim,
Ti, ponta, nariz, saliência, proa. Pode ser uma forma contrata de tinga, branco, alvo. V. Ti.
Histórico: 6O município foi elevado à categoria de município e distrito com a denominação de São
Miguel do Tocantins, pela Lei Estadual nº 251, de 20-02-1991, alterada em seus limites pela Lei Estadual
nº 498, de 21-12-1992, desmembrado do município de Itaguatins. Sede no atual distrito de São Félix do
Tocantins (ex-povoado). Constituído do distrito sede, instalado em 01-01-1993. Em divisão territorial
datada de 2001, o município é constituído do distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial
datada de 2007.
Fonte: ThS¹, Eugênio de Castro², Guérios³, Houaiss4, Aurélio5, IBGE6, Internet7, Silveira Bueno8.
Município: Santa Tereza do Tocantins Topônimo: Santa Tereza do Tocantins
AH: Município

Taxionomia: Hagiotopônimo

Etimologia: 3lat. Sanctus,a,um, que tem caráter sagrado, augusto, venerado, inviolável, respeitável’, no
lat.ecl.s.m ‘bem-aventurado’, do part. de sancio,is,xi,ctum,cire, ‘da, pôr, estabelecer, nomear, criar,
consagrar, dedicar, prificar’, ver sat-‘.3Tereza, o n. aparece, pela prmeira vez, na Espanha, onde uma
mocinha grega, por ter nascido na ilha de Therasía ( Egeu), foi chamada em lat. , Therasia (ou Therasia),
e após convertida ao Cristianismo, em Barcelona, foi esposa de Paulino Nola, em 390, o qual, mais tarde,
veio a ser sacerdote, e bispo em 410. – Do Lat., Thheresia o port. T(h)eresa. O arc. Tareja (Tareija,
Tareigia) Nascentes o justifica por um lat. Tharasia. O significado de Teresa, é portanto, “a natural de
Terásia”. – O n. tornou-se popular desde Santa Teresa de Jesus (Séc. XVI) e, atualmente, por Santa
Teresinha do Menino Jesus (1873-1897).
1
Tucan-tim, nariz de tucano. Nome de um gentio que deu apelido ao rio. Pará. Goiás. Alt. Tocantim. 1Tim,
Ti, ponta, nariz, saliência, proa. Pode ser uma forma contrata de tinga, branco, alvo. V. Ti.
Histórico: 6O Município foi criado em 5 de outubro de 1989, em divisão territorial datada de 01-01-1979,
e elevado à categoria de município com a denominação de Santa Tereza do Tocantins, pela Lei Estadual
nº 10.426, de 05-01-1988, desmembrado do município de Novo Acordo. Sede no atual distrito de Santa
Tereza do Tocantins (ex-Santa Tereza do Norte).
2
Tocantins ou Tucantins “nariz de tucano”, nome de uma tribo que habitava as margens desse
rio.3Tocantim 1. indígena que teria pertencido aos Tocantins; 2. Relativo ao tocantim ou aos Tocantins,
Tocantins. Etnol. 3. grupo indígena que teria habitado junto à foz do rio Tocantins PA, etnm.br:
Tocantim.
Fonte: ThS¹, Eugênio de Castro², Guérios³, Houaiss4, Aurélio5, IBGE6, Internet7, Silveira Bueno8.

É comum observarmos que muitos municípios recebem denominação
religiosa. A nomeação de lugares é fortemente influenciada pela devoção religiosa, e
isso acontece ao longo dos anos e da história. Os nomes de santos e santas predominam
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no quadro de escolhas denominativas e isso é possível verificar-se pelas preferências
regionais e pelo emprego sistemático desses topônimos.
Foram identificadas cinco ocorrências dos levantamentos que partem de
hagio-hierotopônimos entre os municípios que compõem a região do Bico do Papagaio.
Isso demonstra a devoção dos santos presentes nos registros onomásticos analisados,
bem como reconhecer a extensão da fé na região. Essas nomeações marcam as atitudes
pessoais e sociais do denominador a partir dos lugares nomeados pelos santos de
devoção. Em relação aos locativos religiosos, Melo (2013, p. 01) declara que:
Os nomes referenciais de lugares representam uma projeção aproximativa do
real podendo evidenciar, também, a realidade sociocultural de uma região, na
medida em que revela características de crenças e fatos religiosos. Na
verdade, esses designativos remetem ao ser humano, em um determinado
contexto sociocultural, revelando indícios e marcas que permanecem
firmadas no locativo mesmo quando a motivação toponímica, ocorrida no ato
denominativo, não mais existe.

É pertinente ressaltar que as investigações toponímicas promovem não
apenas análises linguísticas, mas um estudo da cultura local e das relações dos grupos
sociais com o seu meio. Em relação aos animotopônimos, pode-se considerar que para o
processo de nomeação desse topônimo levou-se em consideração as expectativas
positivas do denominador que ficaram perceptíveis no nome.
Com isso, a partir das análises realizadas, observamos o resgate da memória
refletida através das motivações toponímicas identificadas, cujo foco estabelece a
relação intrínseca entre religião, cultura e língua.
Considerações finais
O objetivo final da pesquisa é verificar do o padrão médio motivador dos
topônimos do Estado, em especial a região do Bico do Papagaio, buscando-se constatar
o papel da cultura e identidade - etnia e etnicidade - no processo de nomeação dos
topônimos (elementos humanos). As investigações da etimologia, do significado e das
transformações linguísticas, dos topônimos analisados, de certo, possibilitam um
conhecimento maior da língua e da identidade tocantinense.
O presente trabalho onomástico-toponímico permitiu-nos descobrir a
realidade linguístico-cultural da área analisada. Notamos que os nomes individuais (os
antropotopônimos) foram taxes determinantes ao longo da história toponímica da região
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tocantinense investigada. Dos 13 topônimos antropoculturais analisados, seis são
constituídos por entradas lexicais com nomes de pessoas. O que revela a predisposição
dos nomes de pessoas no processo de nomeação. Os dados apresentados ainda são sutis,
porém, podem servir de motivação para a realização de novas pesquisas
antropotoponímicas no Estado, com o intuito de verificar a fundo as inúmeras razões
pelas quais uma determinada localidade tocantinense recebeu o nome de uma pessoa.
Similarmente, outro fator determinante no processo de nomeação dos
lugares dessa região foi a influência da devoção religiosa, o que demonstra a presença
da religiosidade da classe dominante de um grupo sócio-linguístico-cultural do Estado
do Tocantins na prática de nomear cidades por meio de hagio-hierotopônimos.
Os dados onomásticos-toponímicos do Tocantins, que se encontram, em sua
maioria, preenchidos ipsis litteris em fichas lexicográfico-toponímicas, apresentam
aspectos linguísticos, históricos, geográficos e etimológicos dos elementos humanos da
região do Bico do Papagaio. O levantamento toponímico na referida região permitiunos, ainda, conhecer a história dos municípios, suas particularidades e a cosmovisão
individual e coletiva na construção da identidade sociocultural, histórica e linguística do
povo dessa microrregião.
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