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PREFáCiO

ida Lucia Machado

E nada me faria mais feliz que conseguir que alguns de 
meus leitores ou leitoras possam reconhecer suas próprias 
experiências, dificuldades, questionamentos, sofrimentos 
etc. nas minhas, aqui relatadas dentro de uma identificação 
realista, completamente oposta a uma projeção exaltada, 
e nelas encontrassem maneiras de agir e de viver que 
pudessem, pelo menos um pouquinho, melhorar o modo 
como vivem e agem.
(BOURDiEU, 2004, p. 142, tradução minha)1

Escrever um prefácio é algo importante. importante e difícil. A meu 
ver, o prefácio pode ser comparado com a chegada de um convidado em 
uma casa: tal chegada pode desanimá-lo se ele ali encontrar rostos frios 
e tristes. Mas, ao contrário, o convidado em questão pode se sentir bem, 
em um ambiente amigo, caloroso. No caso de um livro, o leitor pode 
deixá-lo de lado, recusando o contrato que o escritor lhe propõe, por 
essa ou por aquela razão. Porém, pode também animar-se a se aventurar 
pelas páginas que lhe são propostas, estabelecendo assim um contrato 
comunicativo válido, tornando-se um interlocutor interessado. Como 

1 “Et rien ne me rendrait plus heureux que d’avoir réussi à faire que certains de mes lecteurs 
ou lectrices reconnaissent leurs expériences, leurs difficultés, leurs interrogations, leurs 
souffrances, etc., dans les miennes et qu’ils tirent de cette identification réaliste, qui est tout à 
l’opposé d’une projection exaltée, des moyens de faire et de vivre un tout petit peu mieux ce 
qu’ils vivent et ce qu’ils fontz.” (BOURDiEU, 2004, p. 142).
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é possível ver, um prefácio é algo que acarreta muita responsabilidade 
para quem o faz!

quando me solicitam a realizar essa difícil tarefa2, como é normal 
em todo indivíduo do nosso domínio, fico envaidecida e logo penso: “X, 
W, y e z pensaram em mim para prefaciar o livro que acabaram de fazer! 
Tiveram confiança em meu olhar!” e começo a flutuar de alegria. Alguns 
minutos depois dessa reação emotiva, volto de repente à terra e enfrento o 
complexo sentimento de sujeito transclasse que tantas vezes me acomete: 
“Mas… Será que estou à altura? Não seria melhor recusar?”. Como é 
possível notar, quase sempre me debato entre sentimentos paradoxais. E, 
eu vos confesso, desde que comecei a trabalhar com narrativas de vida 
de sujeitos passing class, não consigo mais colocar uma máscara, nem 
mesmo nos meus escritos. “O que é ruim, mas também é bom”, como 
diria Oswald Ducrot (1984), de modo mais claro e preciso.

Nos momentos dessa luta interior, os que antecederam a realização 
do projeto de escrita3 do dito prefácio (após ter minuciosamente lido todos 
os capítulos da Coletânea Engajamentos contemporâneos: linguagem, 
política e educação) curiosamente lembrei-me de um livro de José Luis 
Borges sobre prefácios e lá fui eu, mais uma vez, reler esse escritor4.

No livro, do qual possuo a versão francesa (livre de préfaces), Bor-
ges afirma, jocosamente: “que eu saiba, ninguém ainda formulou uma 
técnica para fazer prefácios” (BORGES, 1980, p. 12, tradução minha)5. 
Ora, todos sabem como o escritor argentino era provocador, crítico e 
irônico com as pessoas e com as normas do mundo que o rodeava. Assim, 
logo depois desse enunciado, ele começa a ironizar prefácios em geral, 
e critica os que considera os mais usuais: aqueles repletos de elogios 
exagerados e mal costurados. Ele os compara aos discursos que alguém 
faz no final de uma festa… e, creio, deixa implícito: discursos meio 

2 Como foi o caso do convite que recebi, para prefaciar essa publicação, gentilmente realizado 
pelo Professor Argus Romero Abreu de Morais (em seu nome e dos três outros colegas que 
participaram da trabalhosa aventura que é a organização de uma coletânea!).

3 Tomo aqui emprestado sintagmas de Charaudeau (1983, 2007) que colocarei em itálico.
4 Esquecendo-me de que Borges, como Sócrates, não dá respostas. Mas, as inspira…
5 “Personne n’a encore, que je sache, formulé une technique de la préface” (BORGES, 1980, 

p. 12).
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incoerentes de alguém que já bebeu e comeu demais e nem sabe o que 
está falando… Borges cita ainda outros casos “curiosos” envolvendo o 
gênero prefácio. E finalmente passa a elogiar o que Montaigne fez para 
seus Ensaios.

Um aluno que tive, quando falei sobre prefácios segundo Borges, 
em uma aula de análise do discurso, disse não concordar com seus ditos. 
Para ele, o autor argentino elogiou somente o prefácio dos Ensaios, em 
detrimento da obra maravilhosa de Montaigne.

Respondi que, no âmbito da ironia, no entanto, o enunciado de 
Borges era bem interessante. O escritor deixou claro (na primeira 
metade de seu enunciado) que o prefácio em pauta seria o mais belo 
por ele já lido. Mas, na segunda metade do mesmo enunciado, Bor-
ges diz que tal prefácio era a melhor coisa dos Ensaios. Ou seja, ele 
construiu uma coisa positiva para, logo em seguida, desconstruí-la. 
é preciso convir: Borges sempre suscitou discussões pelo amor que 
sempre demonstrou em realizar jogos com as palavras. A melhor 
prova disso estaria em seu próprio livre des préfaces6, no qual ele 
próprio se autocritica.

Enfim, há prefácios e prefácios. Eles dependem da cultura de um 
grupo, de suas representações acerca do mundo que os rodeia e, a partir 
daí, dos imaginários socioculturais que engendram, como diria Cha-
raudeau (2007). Ora, será dentro do meu imaginário (completamente 
latino) que aqui apresentarei um prefácio, seguindo minha formação em 
língua francesa e em análise do discurso, mas, atenção! Uma análise do 
discurso que não consegue enxergar tal exercício de escrita sem que ele 
seja marcado pelos efeitos que seu sujeito-interpretante – agora meta-
morfoseado em sujeito-enunciador (ou narradora) irá contar após sua 
leitura da Coletânea organizada pelos professores Adelaine LaGuardia 
Nogueira, Argus Romero Abreu de Morais, Kátia Hallak Lombardi e 
Maria Ângela de Araújo Resende.

6 Gosto muito de reflexões irônicas. Pessoalmente acredito que Borges foi realmente sincero 
em seu elogio ao prefácio dos Ensaios, realmente primoroso! O resto da opinião borgiana fica 
por conta de sua ironia habitual: a da construção/destruição. E, é claro, ele tinha direito de ser 
subjetivo em suas opiniões…
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Tal publicação contém artigos (ou capítulos) oriundos de diferentes 
autores, cujas contribuições, apesar de terem sido distribuídas em três as-
suntos distintos, revelam uma rica complementaridade. Ou seja, dentro de 
cada tema, foram abordados problemas contemporâneos, ligados à época 
conturbada em que vivemos. Escritos por pesquisadores de alto nível, 
sensíveis à beleza de poder transmitir ao outro, seu leitor ou sua leitora, 
seus pontos de vista sobre assuntos graves, mas, utilizando para tal fim 
uma forma de escrita leve, delicada, fluída. E o que é mais importante: 
nunca, nem uma só vez, dogmática, fechada. Uma só palavra basta para 
definir o estilo vindo desse grupo: a elegância. Não notei – mesmo me 
esforçando – nenhuma nota falsa na harmoniosa orquestra que é essa obra.

No entanto, já me disseram que temas relativos à linguagem, à 
política e à educação, em trabalhos e livros, nos dias de hoje, devem 
ser “duros” e mesmo cruéis como o são – imagino – algumas notícias 
veiculadas por jornais. Não concordo. Não confundamos os veículos de 
informação. Os jornais têm sua maneira de ser, aumentada graças aos 
meios digitais, cuja vocação primeira, acredito, foi democrática: dar a 
palavra a quem até então não tinha. infelizmente, no bloco de pessoas 
que escrevem sobre fatos importantes, surgem também ditos e ideologias 
vindos de pessoas “estranhas” (isso é um eufemismo) que escrevem 
de forma grosseira e pior que isso: são politicamente incorretas. Logo, 
professam uma ideologia bizarra. Seria ela comparável ao que disse o 
personagem de um filme de Charles Chaplin, em um documentário tele-
visivo (tv5-monde)? Tal personagem menciona pessoas que não refletem 
e vão (e influenciam outros a segui-los) como carneiros ou marionetes 
em direção a uma nova guerra mundial…

Não estou menosprezando os escritos de certas pessoas: eles devem 
ser estudados e são muitas as dissertações, teses e trabalhos acadêmicos 
que já o fazem.

No entanto, há também uma outra via para se falar do mundo con-
temporâneo. é a que notei aqui, nessa Coletânea: a do modo implícito, 
que utiliza a comparação de nossa realidade com a de outros países; que 
toma como objeto de análise obras literárias de ficção (pois, a ficção 
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copia ou antecipa a realidade) e se volta, enfim, para relatos humanos 
de fatos passados.

E, queremos aqui destacar a parte que, para falar de política, se volta 
para a poesia e para a música popular. Se prestarem atenção, leitores e 
leitoras desse livro, ouvirão sons harmoniosos saindo dele, que também 
(e tão bem) explicam crises de nossa realidade. E é essa a grande virtude 
do livro: ele é atemporal.

Desse modo, os autores do livro utilizaram algo muito belo para 
falar desses temas “duros” do discurso político: notamos a inclusão do 
slam poetry, que antecede nosso slam. Essa musicalidade imprimiu 
leveza e aumentou a capacidade de compreensão (explícita e implíci-
ta) dos futuros leitores e leitoras, a meu ver. Além disso, há também 
(no livro visto como um todo) muita poesia, muito cinema e menção 
a documentários: isso ressalta a beleza da cultura. que não é vã ou foi 
concebida por puro deleite: trata-se de uma cultura politizada. Relatos 
de vozes e sentimentos de escravas antigas nos emocionaram, assim 
como palavras contra o racismo, essa praga que nunca acaba desde que 
o mundo é mundo. Notei também, com imenso prazer, a explicação dos 
diferentes usos de “nós”. O que me fez entender que aqui, para escrever 
o prefácio, eu só poderia usar o “eu” (fui lendo e aprendendo com vocês 
autores e autoras!). Em outras partes do livro, vi cenas nas quais já vivi 
ou sei que familiares meus já viveram. Encontrei uma luz para alguns 
complexos meus (que ainda surgem e me gritam: “você é diferente” no 
mau sentido) ao mergulhar na palavra “apatridia” e ao ler sobre a luta 
de migrantes e seus filhos sonhando em ter um documento oficial que os 
reconheceria como cidadãos e cidadãs do solo brasileiro. Aí compreendi 
melhor a obsessão de meus pais de sempre falar bem o português e nunca 
usar palavrões nem gírias…

Mais adiante na coletânea, vi (encantada) o trabalho de professores 
e professoras que lutam para uma melhor compreensão de regras esta-
belecidas e normatizadas, gente que se preocupa com o futuro de jovens 
estudantes e crianças. Enfim, também vi, em algumas partes do livro, logo 
eu, que me julgo tão cinéfila (!), que ainda não havia raciocinado sobre 
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uma forma de opressão que justamente existe em um conhecido filme e 
peça de teatro: a do sotaque. Vergonhosamente, tenho que reconhecer 
agora que isso tinha me passado em branco na época em que vi o filme, 
encantada apenas com a atriz Audrey Hepburn no papel de Eliza Doolittle.

Enfim, meninos e meninas. Eu vi7. Tanta coisa interessante nesse 
livro e nos capítulos que o compõem… Não pude aqui citar todos, pois, 
prefácio muito longo é também cansativo.

Explico agora o “porquê” de uma epígrafe em um prefácio. Creio 
que estou transgredindo o gênero… Mas, vamos lá. Essa epígrafe contém 
as palavras que fecham o pequeno livro de Pierre Bourdieu, publicado 
após sua morte, com o título Esquisse pour une auto-analyse (Esboço 
para uma autoanálise). O fato é que, intuitivamente, após acabar de ler 
a coletânea8, lembrei-me desse final de livro. Só depois fui refletir sobre 
o porquê disso. O final que Bourdieu deu ao livro supracitado9 nos revela 
um ser que, apesar de ter tanta fama, continuou até o fim um ser humano 
sensível, que desejava mais que tudo (sobretudo na obra citada) uma 
interação com o “outro”, uma identificação, um encontro. E que esse 
encontro pudesse lhe ser benéfico.

Foram essas as sensações que me foram passadas pela coletânea que 
acabo de prefaciar. Há muito tempo sonhava em ler algo assim, feito no 
Brasil: uma reunião de autores, com suas ideias e ideais, capazes de falar 
sobre assuntos sensíveis da forma como o fizeram, e assim obter, como 
diz Bourdieu na epígrafe escolhida para esse prefácio, uma “identificação 
realista do que foi escrito, oposta à projeção exaltada.” (BOURDiEU, 
2004, que aqui traduzo).

Porém… se Jorge Luis Borges fosse vivo e se dignasse a ler o que 
acabo de escrever, dentro do que ele chamou “gênero prefácio”, o inte-
7 Não resisti e parodiei no sentido de “fazer uma homenagem” como diria Umberto Eco, o “i-

Juca-Pirama”, lindo poema de Gonçalves Dias.
8 Na França seria considerada um livro. Os franceses estão certos nisso. E devíamos lutar por 

isso aqui no Currículo lattes brasileiro…
9 O livro em questão foi escrito entre outubro e dezembro de 2001 e, segundo seu editor, Bour-

dieu já refletia há tempos sobre tal assunto; o livro foi concebido a partir de seu último curso 
no Collège de France. Na verdade, o livro é uma versão ampliada e refeita por Bourdieu do 
último capítulo de seu livro science de la fiction et réflexivité (originado também por um curso 
ministrado no Collège de France entre 2000 e 2001).
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lectual argentino iria morrer de novo, de tanto rir. Mas, se nesse prefácio 
que aqui apresento existem elogios, eu garanto: eles não foram oriundos 
de um bêbado comensal. Eles vêm de minha identificação com o que li.

Eles vêm da minha emoção.
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SLAM, CiDADANiA E PERFORMANCE

Daniela Silva de Freitas

considerações iniciais

Mesmo que essa jornada (e esse volume) carregue em seu título a 
palavra “engajamento”, ao acompanharmos os debates travados desde 
o início do evento, fica evidente que noções como “engajamento” estão 
longe de serem compreendidas por todes/as/os a partir de um lugar co-
mum. Para Jacques Rancière (1996), é exatamente nesse desentendi-
mento que reside a política. é através dele que a partilha do sensível 
pode ser bagunçada de forma a abrir espaço para novas formas de vida, 
novos modos de ver, dizer, fazer e ser em nossa sociedade. Partindo 
da compreensão do desentendimento enquanto potência política, este 
trabalho discute a relação entre slam, cidadania e performance, relação 
traçada a partir da observação de alguns slams de poesia ocorridos em 
Chicago, Nova iorque, Rio de Janeiro e São Paulo entre 2017 e 2019 
e da leitura e análise da fortuna crítica acumulada acerca dessa nova 
linguagem poética. Começaremos este texto esboçando considerações 
a respeito dos conceitos de slam e cidadania para, em seguida, analisar 
como eles se entrelaçam na performance de Pieta Poeta na final da 
Rio Poetry slam. O evento aconteceu na Festa Literária das Periferias 
(Flup-RJ), em outubro de 2019, na semana anterior à realização dessa 
jornada.
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1. slam: do green mill para o mundo

A slam poetry nasce nos meados da década de 1980, nos Estados 
Unidos, criada por Marc Smith, trabalhador da construção civil e poe-
ta. Smith diz que chegou ao formato do slam gradualmente, tentando 
transformar os eventos de leitura de poesia organizados por ele e seus 
amigos em bares de um bairro operário de Chicago em algo que atraísse 
a atenção daqueles que não se viam acolhidos pelo ambiente das leituras 
de poesia tradicionais, que poderiam ser entediantes para uma audiência 
não-especializada e inóspitas para poetas de fora dos círculos acadêmicos. 
Ao introduzir o limite de tempo de três minutos para cada poema autoral, 
estipular o formato da competição esportiva (um slam de poesia, com 
partidas rápidas e emocionantes como em um campeonato esportivo) e 
transformar membros aleatórios da plateia em jurados que atribuem no-
tas para a poesia apresentada, Smith cria as regras principais do slam. é 
nesse formato que, desde 1986 até hoje, o uptown Poetry slam acontece 
toda semana no Green Mill.

Saído do Green Mill, o slam ganha o mundo, já que, apesar de 
Smith ser reconhecido como criador do formato, nenhuma taxa precisa 
ser paga pela sua utilização: as regras estão disponíveis no site de Smith 
e ele estimula que elas sejam adaptadas por cada slam, de acordo com a 
realidade de cada local. Hoje, há slams de poesia ao redor do mundo, com 
competições interescolares, locais, regionais, nacionais e internacionais.

Em the Cultural Politics of slam Poetry, Susan Somers-Willett co-
menta sobre algumas implicações políticas das regras do slam, que 
contrastam com o modelo da poesia tradicional: 

Além de alimentar uma atmosfera contracultural e de 
disseminar a poesia em lugares não-convencionais, 
o slam se desenvolveu através do exercício de certos 
ideais democráticos em contraste a convenções acadê-
micas exclusivistas. [ ] Desde o começo, o slam adotou 
uma política de portas abertas: qualquer pessoa pode se 
inscrever para batalhar e qualquer pessoa no público está 
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qualificado para julgar. [ ] Tal ênfase no público como 
crítico distingue o slam dos eventos de leitura de poesia 
mais tradicionais, que celebram ou reverenciam autores/
as previamente classificados/as como dignos de valor 
por autoridades literárias. O slam foi fundado sobre as 
premissas de que o/a poeta deve convencer o público a 
ouvi-lo, que qualquer pessoa pode julgar uma competição 
e que a competição deve ser aberta a todas as pessoas e 
todas as formas de poesia. slam poetry é verso que, pelo 
menos em teoria, pode ser acessado por qualquer pessoa 
e cujo valor qualquer pessoa pode determinar. A acessi-
bilidade da slam poetry é facilitada e talvez exigida pela 
linguagem da performance, que se submete ao tempo e ao 
espaço, e – talvez mais importante – à atenção da plateia. 
Em competições de slam nacionalmente certificadas, os/
as poetas têm uma janela de no máximo três minutos, 
que, como o poeta e showman Bob Holman aponta, é 
exatamente a duração de uma canção popular (SOMERS-
WiLLETT, 2009, p. 5-6, tradução nossa)1.

Através do comentário de Somers-Willett (2009) percebemos que 
o slam se constitui enquanto performance e prática democrática desde 
sua origem. No slam, a poesia deixa o ambiente acadêmico, abandona 
os circuitos tradicionais de curadoria e produção de sentido, flerta com a 
canção popular e torna-se uma prática coletiva e, como tal, se estabelece 

1 “in addition to fostering a countercultural atmosphere and disseminating poetry in unconven-
tional venues, the slam has thrived through the exercise of certain democratic ideals meant 
to contrast with exclusive academic conventions. […] From its beginnings, the poetry slam 
has adopted an open-door policy: anyone can sign up to slam, and anyone in the audience is 
qualified to judge. […] Such an emphasis on the audience as critic stands apart from more tra-
ditional readings that celebrate or revere authors already deemed worthy by literary authorities. 
The poetry slam was founded on the tenets that the audience is not obligated to listen to the 
poet, that the poet should compel the audience to listen to him or her, that anyone may judge 
a competition, and that the competition should be open to all people and all forms of poetry. 
Slam poetry is verse to which, at least theoretically, anyone can have access and whose worth 
anyone can determine. The accessibility of slam poetry is facilitated and perhaps demanded by 
the medium of performance, which is bounded by time, space, and – perhaps most important 
– an audience’s attention span. in nationally certified slam competitions, poems are limited 
to an approximate three-minute window, which poet and showman Bob Holman notes is the 
length of a pop song.” (SOMERS-WiLLETT, 2009, p. 5-6).
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no limite entre o oral, o escrito e o visual, fazendo da performance um 
elemento central. O significado dos poemas se constitui tanto através 
da narrativa em primeira pessoa sobre a experiência da/o slammer (nar-
rativa que ela/e escreve e, desejavelmente, memoriza antes do evento, 
não improvisa como nas batalhas de MC`s), quanto através da voz e do 
corpo da/o poeta e da relação que ela/e estabelece com a voz, o corpo e 
as histórias do público que ouve. Como afirma Somers-Willett:

Em vez da experiência da poesia ser sobre o privado, 
a relação entre autor e público que comumente se esta-
belece ao lermos poesia no papel, a slam poetry encena 
um potencial dialógico entre autor e público [ ]. Nesse 
sentido, o slam se assemelha ao movimento feminista 
dos anos 1960 e 70, que proclamava que ‘o pessoal é 
político’ (SOMERS-WiLLETT, 2001, p. 43-44, tradução 
nossa)2.

Outras pesquisadoras também comentam sobre essa interface pri-
vada/pública, pessoal/política do slam. Maria Damon (1998, p. 326)3 
fala sobre como o slam oferece um meio importante para uma atividade 
poética de raiz que reescreve a cena lírica privada em um veículo para 
o discurso público. De maneira complementar, Hellen Gregory (2008, 
2012), afirma que o slam é um “for[u]m”, já que ao mesmo tempo em que 
é uma forma específica de poesia, ela constitui um fórum, um evento em 
um espaço público, onde histórias e identidades sociais são negociadas.

Sendo assim, a partir das considerações de Somers-Willett (2001), 
Damon (1998) e Gregory (2008, 2012), vemos como, nos Estados Uni-
dos e no Reino Unido, o slam se apresenta como uma linguagem que se 

2 “Rather than the experience of poetry being about the private, author-to-audience act of read-
ing print, slam poetry enacts a public, dialogic potential between author and audience. […] in 
this sense, slam is much like the feminist movement of the 1960s and ’70s which proclaimed 
that “the personal is political.” (SOMERS-WiLLETT, 2001, p. 43-44).

3 “While the public arts i address here – slams, open mike readings – have been accused of 
sanctioning mediocrity – that is, doggerel: poetry which, for academicians like Northrop Frye 
are slighted as “incomplete” or, in Deleuzian terms, valorized as “becoming”, they (open read-
ings, slams) offer an important venue for grassroots poetic activity that rewrites the privatistic 
lyric scene into a site for public discourse” (DAMON, 1998, p. 326).
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caracteriza por operar no limite entre privado/público, pessoal/coletivo, 
transformando a relação que, desde a popularização da imprensa, rege 
a interação entre público(-leitor), poeta e poesia. Essas observações 
também são válidas quando nos referimos à maioria dos slams de poesia 
que acontecem no Brasil.

Por aqui, o primeiro slam de poesia foi o ZaP! slam (zAP é uma 
abreviação para zona Autônoma da Palavra), organizado por Roberta 
Estrela D`Alva junto ao Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, que acon-
tece desde 2008 em São Paulo. Em 2017, depois do boom inicial do slam, 
estimava-se que houvesse 44 slams na cidade de São Paulo. No fim de 
2019, eram 210 slams no Brasil. Por aqui, talvez pela influência do tra-
balho da própria Roberta Estrela D’Alva – que, além de organizadora 
e acadêmica pioneira na área do slam no país, é poeta e atriz MC –, a 
influência do quinto elemento da cultura hip-hop é patente. Os poemas 
e poetas mais bem recebidos pelo público são aqueles que carregam 
o “conhecimento”, que compartilham as experiências verdadeiras dos 
poetas na forma como elas/es as experimentam e experienciam em seus 
corpos, de forma a honrar o compromisso do poeta com a sua comunidade.

No artigo “Um microfone na mão e uma ideia na cabeça”, D’Alva 
(2011) afirma que:

O termo “comunidade” define bem os grupos que “pra-
ticam” o poetry slam, já que esses vêm se organizando 
coletivamente em torno de um interesse comum, sob 
um conjunto mínimo de normas e regras. As comunida-
des cultivam o respeito aos fundadores do movimento 
e conhecimento detalhado sobre sua recente história, 
seus fundamentos e “filosofias”. Ainda dentro dessa 
vocação comunitária, muito embora existam “figuras 
carimbadas” e habitués que frequentam regularmente os 
slams, tornando-se uma espécie de “personagens”, não 
há incentivo à criação de poetas “super-stars”, mas pelo 
contrário, prega-se que o propósito do poetry slam não é 
a glorificação do poeta em detrimento de outros, mas a 
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celebração da comunidade à qual ele pertence (D’ALVA, 
2011, p. 121).

Hoje, nove anos depois da publicação deste artigo, o slam conta 
com uma série de poetas “super-stars”, que têm a poesia como profissão 
e que foram alçados a um público maior a partir da “prática” do slam. 
Contudo, mesmo esses poetas profissionais continuam fiéis à celebração 
de sua comunidade.

Em um artigo publicado em 2019, analisando seu filme homônimo 
– “Slam, voz de levante” –, D’Alva mantém a ideia do slam enquanto 
comunidade e expande a discussão, incluindo a questão da democracia e 
da prática de cidadania. Ela começa comparando o movimento dos slams 
com os dos saraus de poesia, “que se espalharam pelas periferias do Brasil 
no começo dos anos 2000, recuperando e ressignificando o termo ‘poesia 
marginal’”. Além disso, como Somers-Willett (2001), Damon (1998) e 
Gregory (2008, 2012), D’Alva afirma que, como nos saraus, a ideia no 
slam “é a de democratizar o acesso à poesia, devolvendo-a novamente 
às pessoas” (D’ALVA, 2019, p. 270).

Em seguida, ela define o slam, dizendo que ele é “reconhecidamente 
um movimento social, cultural e artístico” e afirma que ele “tem sido 
utilizado como plataforma para criar espaços nos quais a manifestação 
da livre expressão poética, do livre pensamento e a coexistência em 
meio à diversidade são experienciados como práticas de cidadania”. 
D’Alva compara os slams com “ágoras onde questões da atualidade são 
debatidas, em um acontecimento/movimento com traços marcantes, não 
apenas artísticos, mas também políticos”. Ela segue sua argumentação, 
lembrando que:

Em um momento em que as forças conservadoras se le-
vantam e tentam agarrar-se aos velhos dogmas e posturas, 
buscando desesperadamente manter o estado de opressão 
estabelecido, há, em curso, também um levante de ma-
nifestações da poesia popular urbana, principalmente a 
falada e performática. Os slams de poesia vêm se pro-
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liferando em grande progressão, organizando vozes que 
emanam do povo em ágoras democráticas e auto-geridas. 
Vozes que, juntas, transformam em realidade a possibili-
dade do encontro, do debate e da celebração (D’ALVA, 
2019, p. 270-272).

Portanto, a partir da análise do trabalho dessas pesquisadoras, é 
possível perceber como o formato do slam, tanto enquanto evento como 
enquanto poema, atualiza as condições de produção e recepção da poesia 
e questiona sua própria definição. O slam altera a relação anteriormente 
existente entre poeta e público, põe em cheque a questão da qualidade 
literária e propõe novos suportes, temas, linguagens e valores para a poe-
sia. No slam, poesia, cidadania e performance se entrelaçam, se tornando 
práticas mutuamente constitutivas.

2. debates acerca do conceito de cidadania

Na introdução de Performing Citizenship: Bodies, agencies and 
limitations, Paula Hildebrand e Sibylle Peters afirmam que “as realidades 
e os conceitos de cidadania têm mudado radicalmente através da história 
e continuarão mudando. […] Alguns pesquisadores até mesmo especulam 
sobre o ‘renascimento da cidadania’”. (HiLDEBRAND; PETERS, 2019, 
p. 1-2, tradução nossa) 4. Para as pesquisadoras, o conceito de cidadania 
é ambivalente, já que nomeia tanto as normas e as leis que definem os 
direitos e as obrigações do/a cidadã(o), quanto a construção de novas 
formas de estar juntos. No melhor dos casos, elas afirmam que, essa 
performance ambivalente da cidadania tem a capacidade de “rearticular 
ou reinventar a cidadania, de ligar velhas e novas figurações de cidada-
nia para além das instituições legais e políticas, das convenções sociais, 
dos discursos e competências disciplinares, das atribuições e prescrições 
de raça, classe, cultura e gênero” (HiLDEBRAND; PETERS, 2019, p. 

4 “Realities and concepts of citizenship have changed radically throughout history and will keep 
changing. […] Some scholars even speculate about a ‘renaissance of citizenship’” (HiLDEB-
RAND; PETERS, 2019, p. 1-2).



22

engajamentos Contemporâneos: linguagem, polítiCa e eduCação

3, tradução nossa)5. Dessa forma, elas enxergam a cidadania como um 
conceito essencialmente “contestado, questionável e corrigível, que tem 
que ser reivindicado, performado, posto em prática, e que, portanto, está 
permanentemente sujeito à revisão e considerável modificação” (HiL-
DEBRAND; PETERS, 2019, p. 3, tradução nossa) 6.

Em seu texto, as pesquisadoras oferecem uma definição provisó-
ria da performatividade da cidadania e suas três diferentes camadas. A 
primeira camada tem a ver com a maneira como a performatividade 
pressupõe uma rede. Dentro dessa rede, dessa estrutura condicional 
complexa, a cidadania é entendida como uma posição de sujeito que 
permite que atos e ações da/o cidadã(o) possam ter sentido e se tornar 
reais, constituindo e alterando a realidade cívica. A segunda camada se 
relaciona com o fato de que performar cidadania hoje também implica 
reivindicar a cidadania e pô-la em prática de maneiras novas, para além 
das posições de sujeitos e das redes institucionais dadas. Mesmo que, 
por vezes, esses atos de cidadania não sejam bem-sucedidos, iniciativas 
e movimentos cidadãos de todo o mundo continuam tentando, insistindo 
nas performances, na esperança de que essa reiterabilidade as transforme 
em realidade – o que ocorre com frequência, por exemplo, quando um 
direito que ainda precisa ganhar aparato legal está sendo reivindicado, 
encenado e posto em prática. Nesse sentido, performar a cidadania im-
plicaria criar uma cena e um ator através da própria ação, no momento da 
performance. Uma terceira camada da performatividade da cidadania diz 
respeito diretamente ao corpo, permitindo que a corporificação da cida-
dania assuma uma forma concreta. Segundo as pesquisadoras, o direito 
de habeas corpus – o direito de ter controle sobre o próprio corpo – é o 
direito que funda a noção de cidadania:

5 “[…] to rearticulate or reinvent citizenship, to link old and new figurations of citizenship – often, 
if not necessarily, across given thresholds of legal and political institutions, social conventions, 
disciplinary competencies and discourses, ascriptions and attributions of race, class, culture 
and gender.” (HiLDEBRAND; PETERS, 2019, p. 3).

6 “[…] a questionable and corrigible concept that has to be claimed, enacted, performed, and 
therefore is permanently subject to revision and considerable modification”. (HiLDEBRAND; 
PETERS, 2019, p. 3).
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A performance desse direito, a reiteração constante de 
suas práticas correspondentes, cria, em efeito, o corpo 
como “meu corpo”, como algo que “eu” possuo, que “me” 
torna cidadã(o), enquanto a “minha posse” do “meu corpo 
independente” depende da minha filiação a outros corpos, 
corpos específicos, que se dedicam a manter o espaço 
aberto para indivíduos performarem seus próprios direitos 
(HiLDEBRAND; PETERS, 2019, p. 6, tradução nossa)7.

Essa terceira camada de significado constituiria a performance mais 
básica da cidadania: a cidadania enquanto performance de corpos – insti-
tucionais e individuais – que, através da reiteração diária de suas práticas, 
contribui para a própria constituição do corpo individual. Dessa forma, 
performatividade e cidadania não são entendidos como dois conceitos 
distintos, mas são intrinsecamente relacionados, devendo um ao outro 
muito de sua capacidade de criar mundos.

A esperança na criação de novos mundos foi, muitas vezes, ao longo 
da história da cidadania, atribuída também à arte. Segundo as autoras, 
é abundante a quantidade de trabalhos e práticas na área da cidadania 
que ilustram a esperança de que a arte contribua de forma significativa 
para a negociação da cidadania, que ela empodere cidadã(o)s de forma 
que seja possível moldar e remoldar suas performances de cidadania de 
forma consciente. isso tem acarretado mudanças nas próprias práticas 
artísticas, na medida em que artistas e projetos vêm questionando o 
estatuto da arte enquanto um discurso fechado e começam a usá-la de 
forma experimental, investigando o espaço da vida diária em busca de 
novos suportes para a arte. Como vimos na seção anterior deste texto, 
muitas vezes é esse o espaço que o slam ocupa.

Ao falarmos de cidadania no Brasil pós-ditadura, nos remetemos 
a um debate que, segundo pesquisadores como Evelina Dagnino (1994) 

7 “The performance of this right, the steady reiteration of corresponding practices, effectively 
creates the body as ‘my body’, as something ‘i’ own, a process that makes ‘me’ a citizen. 
it makes ‘me’ a citizen as ‘my ownership’ of ‘my individual body’ is dependent on being a 
member of other bodies, specific ones, which are dedicated to keeping the space open for 
individuals to perform their right.” (HiLDEBRAND; PETERS, 2019, p. 6).
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e James Holston (2009), começa desde a segunda metade da década de 
1970, quando uma nova noção de cidadania surge no Brasil, alimentada, 
em grande parte, pela luta dos movimentos sociais por direitos básicos, 
como educação, saúde, creche, esgoto e habitação, que acabou se tornan-
do parte essencial do movimento pelo fim da ditadura. Para esses dois 
pesquisadores, um dos símbolos centrais desta mudança é a constituição 
de 1988, chamada de constituição cidadã, que, ao contar em sua escrita 
com a contribuição de membros da sociedade civil, incluindo membros 
dos movimentos sociais, tanto criava novos direitos quanto assegurava 
formalmente a participação da sociedade nas instituições políticas.

A partir desse contexto e da luta dos movimentos de mulheres, 
negros, homossexuais, ecológicos, entre outros, essa nova noção de 
cidadania surge entrelaçada com a questão do acesso à cidade e do di-
reito à igualdade e à diferença. Evelina Dagnino (1994) escreve sobre 
como a cidadania se revela, então, uma estratégia política de construção 
democrática e transformação social, que afirma um “nexo constitutivo 
com as dimensões da cultura e da política”. “incorporando caracterís-
ticas da sociedade contemporânea, como o papel das subjetividades, a 
emergência de sujeitos sociais de novo tipo e de direitos de novo tipo”, 
e a consequente “ampliação do espaço da política”, a cidadania se apre-
senta como uma estratégia política “que reconhece e enfatiza o caráter 
intrínseco e constitutivo da transformação cultural para a construção 
democrática”. Ela desafia um autoritarismo social que “se expressa num 
sistema de classificações que estabelece diferentes categorias de pessoas, 
dispostas nos seus respectivos lugares na sociedade” e apresenta uma 
nova proposta de sociabilidade devido à recusa por parte dos cidadãos 
emergentes de “permanecer nos lugares que foram definidos socialmente 
e culturalmente para eles” (DAGNiNO, 1994, p. 103-110).

Embora a cidadania sempre tenha sido uma construção histórica, 
definida por interesses concretos e práticas concretas de luta, existe 
uma disputa pelo seu significado que, muitas vezes, tenta reduzi-la à 
sua essência liberal, que, como aponta Dagnino, “continua vigente até 
hoje, lutando para permanecer como tal e certamente desempenhando 
funções bastante diferentes daquelas que caracterizaram a sua origem” 
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(DAGNiNO, 1994, p. 108). Da forma que Dagnino e Holston enxergam 
a cidadania, ela é o direito a ter direitos, uma prática política fundamental 
dentro do processo de construção democrática.

é dentro desse panorama que o slam emerge no Brasil. No último 
capítulo de minha tese de doutorado, analisei como edições do slam 
Resistência ocorridas entre 2016 e 2017, largamente influenciadas pe-
las manifestações de junho de 2013, transformavam a praça pública e 
suas páginas no Facebook e no youTube em ágoras para o debate e a 
encenação de questões de cidadania que atravessavam a vida de poetas 
e espectadores. No Brasil, portanto, como em outras partes do mundo, 
poesia, cidadania e performance são, com frequência, conceitos mutua-
mente constitutivos do slam. Os poemas que remetem a esses elementos 
são os que mais despertam o engajamento da plateia, os que levam os 
poetas às finais, os que, aparentemente para o público do slam, apresen-
tam maior valor.

3. em torno da noção de performance: Pieta Poeta no rio Poetry 
slam de 2019

Neste item, optei por não oferecer uma definição de performance, 
porque tentar começar a ensaiar considerações a respeito do significado 
do termo me tomaria muito mais páginas do que as que me cabem neste 
capítulo. Espero que seja suficiente dizer que a noção de performance 
que orienta minha pesquisa deriva da leitura do trabalho de autores como 
J. L. Austin (1962), Paul zumthor (2014), Richard Schechner (2006), 
Diana Taylor (2013), Judith Butler (2013), Susan Gingell e Wendy Roy 
(2012). No lugar de uma definição, o que eu proponho é uma análise de 
dois dos poemas apresentados (performados, recitados) por Pieta Poeta 
na final do Rio Poetry slam, na Flup-RJ de 2019 – “Todo mundo co-
nhece a piada” e “Papo de realidade” – disponíveis na íntegra no canal 
da Flup no youTube.

A Flup, Festa Literária das Periferias – antes FLUPP, Festa Literária 
das Unidades de Polícia Pacificadora – é um evento internacional que 
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acontece no Rio de Janeiro desde 2012. O Rio Poetry slam, curado e 
apresentado por Roberta Estrela D’Alva, faz parte da festa desde 2014. 
Na edição de outubro de 2019, as competidoras eram 15 poetas negras de 
países da áfrica, da Europa e das Américas, que performavam, em sua 
língua nativa, seus poemas, que eram simultaneamente traduzidos em um 
telão ao fundo do palco para o português e o inglês. A programação dessa 
edição da Flup contava também com a participação de pesquisadoras, 
escritoras, pensadoras e produtoras culturais negras de diferentes partes 
do mundo, tais como Grada Kilomba e Patricia Hill Collins. Fones de 
ouvido com tradução simultânea eram ofertados para todo o público da 
festa, que lotava a parte externa do Museu de Arte do Rio.

Tendo vencido o Slam BR de 2018, Pieta Poeta foi o vencedor do 
Rio Poetry Slam 2019. Seus poemas transtornavam (positivamente) o 
público da Flup porque, apesar da manutenção da questão da cidadania 
enquanto norte de sua poesia, seus assuntos, seu estilo e seu ritmo re-
presentavam uma novidade impressionante frente à produção das outras 
poetas que disputavam o título. Como disse a slammer Luz Ribeiro, em 
outra ocasião (na final online do Slam BR edição especial de 2021), “Pie 
transforma o impossível em poema”. Foi essa habilidade que lhe conferiu 
a primeira colocação em outubro de 2019.

No poema “Todo mundo conhece a piada”, Pieta Poeta fala sobre o 
seu corpo, sobre os discursos produzidos a respeito de seu corpo por seus 
médicos, por seus amigos e por ele mesmo. O corpo que, no começo do 
poema, é motivo de piada e objeto de preconceito médico, que lhe causa 
dor física e problemas de locomoção, que é descrito como um “fardo”, 
um “peso morto”, “um monte de peça de Lego solta”, vai ganhando um 
novo significado ao longo do poema.

Como em um refrão, cinco vezes no decorrer do poema, um paciente 
se dirige ao médico em seu consultório para lhe comunicar sua dor. Na 
primeira vez, quem vai ao médico é a personagem da piada conhecida 
por todos, que dá título ao poema. A personagem diz ao médico que dói 
mexer a perna assim e o médico lhe instrui a não mexer mais a perna 
dessa maneira. Da segunda vez em diante, é o eu lírico que está na frente 
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do médico em seu consultório. Duas vezes, ao comunicar sua dor, que 
existia mesmo antes de seu excesso de peso, o médico lhe recomenda a 
cirurgia bariátrica, mesmo que essa opção lhe acarrete outros problemas 
de saúde. Uma vez, o médico lhe recomenda exercício físico, mesmo 
que o eu lírico tenha facilidade para deslocar juntas e quebrar ossos. Na 
terceira vez, o médico pergunta ao eu lírico se ele “já pensou em parar 
de existir assim” e o eu lírico começa a desejar a magreza, mesmo que 
ela não signifique a melhora de sua saúde, o fim das suas dores, o apri-
moramento de seu condicionamento físico. Na quarta vez, no lugar do 
médico, de dentro do consultório, é o mundo que lhe pergunta se ele “já 
considerou parar de existir” completamente. Frente a essa pergunta, a 
atitude do eu lírico se transforma:

Então eu entro no meu próprio consultório
Aprendo a respeitar meu ritmo
Aprendo a cuidar do meu corpo
E aprendo de alguma forma misteriosa
não sentir essa forma como um peso morto
E eu consigo
Eu consigo me amar
E eu digo: “Mundo, adivinha?
Eu consigo me amar sendo assim.”
E o mundo me diz:
“Essa é a melhor piada que eu já ouvi”
(FLUP 2019, todo mundo conhece a piada. Pieta Poeta. 
2019b)

Mesmo transformada, sua atitude, a forma como ele se sente em 
relação ao próprio corpo – que antes era carregada de culpa, negação e 
ódio, e agora é cheia de respeito, cuidado e amor –, não é suficiente para 
livrá-lo do julgamento que sofre perante os olhos do mundo.

Em “On Bodies and the Need to Appropriate Them” (um capítulo 
do volume Performing Citizenship: Bodies, agencies and limitations), 
Antje Velsinger fala sobre como, ao longo do tempo, as pessoas manti-
veram uma fascinação com desenhar e moldar os corpos.
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No Egito Antigo, por exemplo, as pessoas já usavam 
várias técnicas como mascaramento, tatuagem e mumifi-
cação como formas de modelar corpos e preservá-los da 
inevitável decadência. Mas, embora sempre tenha sido 
possível modificar os corpos, a questão de quem os pro-
jeta – ou qual grupo social tem o direito de manipulá-los 
e dominá-los – sempre foi respondida de forma diferente, 
dependendo da sociedade de qualquer tempo ou lugar 
(VELSiNGER, 2019, p. 77, tradução nossa)8.

Velsinger (2019) alega que o entrelaçamento entre cidadania e cor-
po é inaugurado pelo ato do habeas corpus, a partir da promulgação do 
qual, “o antigo direito do rei de possuir arbitrariamente os corpos de seus 
súditos desapareceu de repente nas monarquias e democracias constitu-
cionais europeias. […] Ser cidadão nas sociedades ocidentais implica ter 
direitos particulares, e esses direitos incluem a posse do próprio corpo” 
(VELSiNGER, 2019, p. 78, tradução nossa) 9.

Hoje, “no começo do século XXi, o corpo só parece aceitável na 
medida em que é apreendido e controlado pelo indivíduo. Exibir um corpo 
controlado se tornou uma forma individual de provar que uma pessoa 
está no controle de si mesma”10 e é por isso que, em nossa sociedade, ter 
“um corpo bem controlado e em boa forma é a quintessência do sucesso 
social, da felicidade e do grau de perfeição que um indivíduo alcançou 
em sua vida” (VELSiNGER, 2019, p. 79, tradução nossa)11. Dessa forma, 

8 in Ancient Egypt, for example, people already used various techniques such as masquerading, 
tattooing and mummifying as ways to fashion bodies and to preserve them from inevitable 
decay. But although bodies have always been possible to modify, the question of who designs 
them – or which social group has the right to manipulate and rule over them – has always been 
answered differently, depending on the society of any given time or place (VELSiNGER, 2019, 
p. 77).

9  “[…] the king’s former right to arbitrarily own his subjects’ bodies suddenly disappeared in 
European constitutional monarchies and democracies. […] Being a citizen in western societies 
implies being entitled to particular rights, and these rights include ownership of one’s own 
body (VELSiNGER, 2019, p. 78).

10 “[…] at the beginning of the twenty-first century, the body seems only acceptable if it is mas-
tered and controlled by the individual. Exhibiting a controlled body has become an individual 
form of proof that one is in control of one’s self.” (VELSiNGER, 2019, p. 79).

11 This is why the well-shaped and controlled body is the quintessence of social success, happiness 
and the degree of perfection the individual has reached (VELSiNGER, 2019, p. 79).
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segundo Velsinger, em nossa época, quando o direito de habeas corpus 
se encontra com a cultura de auto-otimização, “o direito de possuir o 
próprio corpo se torna um imperativo de aperfeiçoamento e controle” 
(VELSiNGER, 2019, p. 86, tradução nossa)12.

Ao mesmo tempo em que se autoaperfeiçoam e controlam, as/os 
“cidadã(o)s de hoje prontamente compartilham seus direitos ao próprio 
corpo com outros players” – tais como as empresas de tecnologia de-
senvolvedoras de aplicativos e a indústria farmacêutica – “que têm um 
enorme interesse econômico no controle e na posse do corpo de cada 
cidadã(o)”13 (VELSiNGER, 2019, p. 81, tradução nossa). Velsinger en-
xerga um potencial positivo nessa apropriação, que se realizaria quando 
artistas ou cidadã(o)s usassem dessas técnicas de apropriação para criar 
realidades que escapam da ideologia do autoaperfeiçoamento e controle 
vigente em nosso tempo. Dessa forma,

Se usarmos o campo da arte para deixar de sermos pas-
sivamente apropriados para ativamente tomarmos posse 
do corpo, ganhamos espaço para redefinir nossa auto-
determinação corpórea. Se considerarmos o corpo um 
espaço para ação que produza realidades concretas, não só 
as/os artistas, mas toda/o cidadã(o), pode utilizar seu corpo 
para produzir realidades corpóreas concretas – realidades 
que não só buscam o aperfeiçoamento e o controle, mas 
que estão abertas também para a inclusão do estrangeiro, 
do desconhecido, do assustador ou daquilo que desafia a 
imaginação (VELSiNGER, 2019, p. 86, tradução nossa)14.

12 “[…] the right to own one’s body has shifted into an imperative of enhancement and con-
trol.” (VELSiNGER, 2019, p. 86).

13 At the same time, the concept of ownership of one’s body becomes blurred. Today’s citizens 
readily share the rights to their bodies with other players – such as app providers or the 
pharmaceutical industry, all of whom have an enormous economic interest in the control and 
possession of the body of every citizen (VELSiNGER, 2019, p. 81).

14 if we use the artistic field to shift from passively being appropriated to actively appropriating 
a body, we gain space for redefining bodily self- determination. if we consider the body a 
space for action that produces concrete realities, not only artists, but every citizen can use his 
or her body to produce concrete bodily realities—realities that not only aim at enhancement 
and control, but that are also open to include the foreign, the unknown, the scary, or the chal-
lenging to imagine (VELSiNGER, 2019, p. 86).
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A questão da apropriação dos corpos e sua relação com a cidadania 
é a essência do poema de Piê. A sociedade e os médicos desprezam o 
seu corpo porque ele não se mostra bem controlado, nem apresenta a 
forma que se traduziria adequadamente em sucesso social. Ao longo 
do poema, o eu lírico ganha o poder de moldar e interpretar seu próprio 
corpo, de apreender e se apropriar de sua fisicalidade, sua imaginação, 
suas visões e seus desejos. Como explicitado na segunda camada do 
significado da performatividade da cidadania proposto por Hildebrand 
e Peters (2019), a performance de Piê não é bem-sucedida em sua pri-
meira tentativa, mas nem por isso ela deixa de ser narrada, repetida, 
reiterada e compartilhada, até que ela tenha poder de transformar a 
realidade, até que Pieta Poeta ganhe, de fato e de direito, controle sobre 
a forma de seu próprio corpo.

Em outro dos poemas performados na final do Rio Poetry slam, 
“Papo de realidade”, Piê se engaja diretamente com a macropolítica 
brasileira de 2019 ao escolher como assunto de seu poema as recentes 
eleições presidenciais e as fake news que puseram o atual presidente no 
poder. Ao mesmo tempo que é assunto, as fake news também se tornam 
o método de seu poema, onde elementos tão fantásticos quanto a mama-
deira de piroca, o kit gay distribuído nas escolas, a cura gay discutida no 
congresso nacional e o triplex do Guarujá do ex-presidente Lula – que, 
infelizmente, foram tidos como reais e possuíram efeito de realidade 
para os 55% de votos válidos de brasileiros que acreditaram na versão 
“alternativa” e mentirosa dos fatos disseminada nas redes sociais – são 
elencados e progressivamente exagerados.

No poema, quem fala sobre a cura gay é um unicórnio brilhante no 
alto de um palanque. A mamadeira de piroca aparece nas mãos de uma 
fada cor-de-rosa que postou sua foto com o objeto no stories do WhatsA-
pp. Lula foge da cadeia para inaugurar a estátua da Pabllo Vittar, que foi 
construída no lugar da Estátua da Liberdade. Em seguida, ele vai a uma 
festa no triplex, onde a ex-presidenta Dilma Rousseff faz um striptease 
e onde cupons de desconto para aborto são distribuídos. As imagens se 
tornam ainda mais absurdas nos versos seguintes. Os intervalos entre uma 
imagem e outra são salpicados por expressões que reforçam a promessa 
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do eu lírico acerca da veracidade daquelas informações: “100% verdade”, 
“e tudo isso é papo de realidade”.

Na parte final do poema, Pieta Poeta começa a elencar as imagens 
que, em 2019, ela imaginaria que preencheriam nosso futuro distópico: 
armas vendidas a dez reais, Papai Noel que consola dono de banco 
ladrão de aposentadoria, “17 tipos de agrotóxico, plantado em 40% da 
Amazônia, dentro de 15 museu queimando ao mesmo tempo na cidade” 
(FLUP 2019, 2019a). Na ocasião da performance, a plateia da Flup veio 
abaixo com as palavras de Pieta, suas pausas, sua entonação, suas vozes 
e emoções. Mal poderiam imaginar que, em 2021, ao relermos o poema, 
perceberíamos o grau de modéstia e ingenuidade de suas previsões, cujas 
imagens de destruição são incapazes de fazer frente a todos os desastres 
que se abateram sobre o nosso país desde que a necropolítica e as notícias 
falsas venceram as eleições presidenciais de 2018.

“Papo de realidade” queria ser mentira, queria que o grau de fabu-
lação de todas aquelas notícias que se passaram por realidade em 2018 
tivesse sido exposto e percebido por todos a tempo de evitar o desastre. 
Ao mesmo tempo, ao listar tais acontecimentos absurdos, Piê cria com 
a plateia um vínculo, uma comunidade, uma rede – como a descrita na 
primeira camada de significado da performatividade da cidadania propos-
ta por Hildebrand e Peters (2019). Poeta e público compõem um corpo 
coletivo formado por aqueles que percebem a farsa política e debocham, 
juntos, daqueles que acreditaram e apoiaram o presidente eleito. Se lem-
brarmos que, em 2020, pessoas foram intimadas pelo Ministério Público 
para prestarem esclarecimentos por chamarem o presidente de genocida 
por conta da gestão que seu governo faz da epidemia de covid-19 no 
país, percebemos que debochar publicamente do governo, mesmo que 
ele tenha sido democraticamente eleito, é um ato político desafiador.

considerações finais

A relação entre slam, cidadania e performance, presente desde 
a gênese do slam na Chicago de 1986, ganha contornos específicos e 
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acentuados no Brasil contemporâneo. Ao longo deste texto, espero ter 
demonstrado como essas noções se entrelaçam e se corporificam na per-
formance de Pieta Poeta na edição do Rio Poetry slam de outubro 2019.

Com a pandemia de coronavírus e a necessidade de distanciamento 
social, a cena do slam no Brasil se reconfigurou e novos suportes foram 
criados, já que a rede de pessoas fisicamente presentes, aglomeradas ao 
redor da poesia não pôde voltar a existir antes da chegada da vacina. 
Mesmo assim, o slam seguiu imaginando novas realidades cívicas, acre-
ditando no poder da poesia de criar novos mundos, imaginando novas 
maneiras de vivermos juntos.
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A “POLíTiCA DA DESPOLiTizAçãO” LULiSTA: 
O NóS NA CaRta ao Povo BRasilEiRo (2002)

Mateus Silveira Bello
Argus Romero Abreu de Morais

considerações iniciais

No presente trabalho, temos por objetivo analisar os sentidos do Nós 
na Carta ao Povo Brasileiro (doravante, Carta), na qual o ex-presidente 
brasileiro Luiz inácio Lula da Silva se pronuncia para a nação na posição 
enunciativa de Candidato a Presidente da República para o pleito de 2002. 
Com isso, pretendemos avaliar como os usos desse dêitico apontam para 
a construção de uma posição política diferente em relação tanto à sua 
posição de sindicalista quanto de presidenciável nos pleitos de 1989, 1994 
e 1998. A investigação dos usos do Nós nesse pronunciamento permite 
descrever os movimentos ideológicos dessa marca simbólica, os quais 
se constituem na tensão entre a representação de grupos específicos, 
quando na posição de liderança sindical e de voz da esquerda política, e 
a representação da nação como ideal de totalidade. Nesse intuito, lança-
remos mão das contribuições de Dahlet (2016).

Ademais, a construção identitária do Nós no discurso político oscila 
entre uma “Apologia da Polêmica” (AMOSSy, 2017) na fala pública 
(COURTiNE, 2015; PiOVEzANi, 2015), quando o enunciador fomenta 
o conflito ideológico entre as posições em debate na sociedade, e o que 
entendemos por “Apologia da Despolêmica”, quando a posição – real ou 
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projetada – de Chefe de Estado demanda uma espécie de “pacificação” 
dos conflitos – físicos e simbólicos – entre os grupos sociais, pendendo, 
em vista disso, para uma sobredeterminação do consenso em relação ao 
dissenso.

1. a emergência do lulismo na fala pública brasileira

De acordo com Courtine (2015), não há confrontos na humanidade 
que não se estabeleçam direta ou indiretamente pela fala pública. Em 
sentido amplo, a política não se encerra na fala, mas começa por ela, sendo 
a fala pública uma marca característica do discurso político, cujo objetivo 
consiste, essencialmente, em manter ou adquirir a adesão ideológica dos 
grupos sociais. O investigador francês sustenta que, em fins do século 
XiX, com o desenvolvimento de diversas ordens de democracia, impõe-
se a necessidade do deslocamento da centralidade enunciativa da fala 
pública para as massas, visando atingir uma maioria. inicia-se, assim, a 
denominada era das multidões; e, consequentemente, a era dos líderes, 
as quais têm no prestígio um dispositivo de governamentalidade. Logo, 
na democracia representativa contemporânea, o “povo” é que sagra o 
político e concede-lhe o poder de delegação, e para tal este representante 
necessita ser eleito por uma quantidade expressiva de votos, por uma 
maioria.

O sujeito político, na função representativa, visa construir uma 
imagem de detentor de um dado saber cujo atributo outorga-lhe credibi-
lidade. A legitimidade, por seu turno, concerne, dentre outros aspectos, 
à construção de efeitos de verdade sobre si: “não podemos deixar de 
vislumbrar uma estreita relação entre a busca constante da política pela 
legitimidade e poder e as incessantes tentativas do discurso político de 
produzir efeitos de verdade sobre si”, assevera Piovezani (2009, p. 352).

Essa autolegitimação implica o apagamento das próprias falhas 
e o realce dos acertos. Em contrapartida, em relação aos adversários, 
evidenciar-se-á seus erros e debilidades, bem como o apagamento dos 
seus acertos e conquistas. O político, portanto, precisa ser um influen-
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ciador para que consiga interpelar os eleitores e deles conquistar os 
votos e/ou adesão às suas propostas. Se, por um lado, busca afirmar a 
própria capacidade, por outro, tenta retirá-la dos oponentes, taxando-os 
de incapazes, desqualificados e submetidos a desconfianças e acusações.

Dessa forma, almejando a credibilidade perante a coletividade, 
a encenação de um sujeito coletivo torna-se condição indispensável 
para o funcionamento do discurso político. Consoante Dahlet (2016), a 
organização enunciativa do Nós é uma forma de representação grupal 
consensual e estável que cria efeitos de evidência do sujeito político 
coletivo em favor da credibilidade de um porta-voz, o qual constitui-se 
em um dispositivo de enunciação que projeta no imaginário coletivo uma 
relação simétrica de interlocução.

No discurso político, afirma Dahlet (2016), o sujeito coletivo ma-
terializa sua existência enunciativa pelo pronome Nós, o qual seria o 
responsável por permitir a captação de um público através de agregações 
efêmeras e provisórias, pois limitadas às próprias condições enunciati-
vas. Nesse sentido, o Nós funciona como nóscaptações, ou seja, como 
“formas discursivas de captura circunstancial e ilusória da singulari-
dade a favor da creditação do discurso político em que elas aparecem” 
(DAHLET, 2016, p. 215). Além disso, o funcionamento do Nós decorre 
de um comportamento radicalmente flutuante, uma vez que, “ao impor 
o sentimento de identidades coletivas estabilizadas, ele oculta os tipos 
de desconhecimentos e de exclusões gerados pela aparente transparên-
cia de autossuficiência e da completude relacional do nós” (DAHLET, 
2016, p. 215).

Ademais, Dahlet (2016) defende que o Nós é um produto da expan-
são de um eu-político-locutor que, através da sua voz na cena pública, 
criaria um imaginário de comunidade. Ao relacionar as realizações do Nós 
com a dialética de seus valores, torna-se possível construir uma tipologia 
das comunidades de existência, as quais podem encontrar nessas formas 
discursivas suas delimitações. Há duas facetas interdependentes e articu-
ladas do Nós, quais sejam: (1ª) a flutuação das comunidades geradas pelas 
nóscaptações e (2ª) o movimento enunciativo desta geração. Consoante 
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Dahlet (2016, p. 231), “[a]s nóscaptações localizam lugares de variações, 
e isso seja qual for a relação enunciativa delas com o sujeito origem e/
ou a densidade dos termos figurativos concomitantes que podem ajudar 
a reconstruir as coesões comunitárias visadas por elas”.

Mesmo que seja possível associar valores de referência às nóscap-
tações vigentes, a indeterminação não deixa de se deslocar com eles, 
pois sempre há vacilações possíveis quanto às suas referências, as quais 
distribuem-se em três categorias, a saber: (a) a oscilação, responsável 
por marcar o movimento entre os valores inclusivos e exclusivos e suas 
escalas de gradação quantitativa e qualitativa; (b) a indefinição, a qual 
corresponde à vagueza da representação de uma comunidade nacional, 
referindo-se a um sujeito coletivo cujos membros não são identificados 
ou identificáveis; c) a ilimitação, responsável por qualificar o Nós reme-
tendo à comunidade que transcende as fronteiras, sendo potencialmente 
ilimitada ou não delimitada. O Nós, neste caso, aceita um valor universal 
e o enunciado passa a ser interpretado como uma verdade geral ancorada 
em conceitos tidos como intocáveis.

Há, ainda, um impacto estratégico no discurso político da opera-
ção de composição dos valores possíveis do Nós. Ao indeterminar os 
próprios sujeitos componentes das comunidades encenadas, este dêitico 
autoriza a manipulação das relações de inclusão e exclusão do Eu com 
seu auditório efetivo ou potencial e todos os outros. Generaliza, assim, 
sem que as contradições sejam percebidas, uma vez que estas poderiam 
impedir a adesão ao potencial coesivo desta generalização. Dahlet (1997) 
sugere as seguintes propriedades fundamentais do Nós enquanto categoria 
enunciativa no discurso político:

1) o nós é um Eu dilatado: junção do Eu com o não-Eu e consequente 
emergência de uma totalidade nova, um Nós inédito no qual o conteúdo 
do não-Eu pode gerar possibilidades diversas de valores referenciais di-
ferentes. A presença do Eu é constitutiva do Nós. Por mais que o Nós não 
coincida com sua pluralização, pois pressupõe uma mudança semântica 
completa, ele é sempre falado por um Eu que o autoriza. Esse movimento 
de ampliação do Eu através da agregação de outros sujeitos, presentes ou 
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ausentes, faz do Nós um Eu aumentado e de contorno vago. Esta proprie-
dade define o seu modus operandi pela fórmula geral NóS = EU + NãO 
EU, com as seguintes funções: inclusiva [EU + VOCê(S)], quando o Nós 
agrega o interlocutor, um público que pode estar tanto presente quanto 
ausente, com quem se fala; exclusiva [EU + ELE(S) – VOCê(S)], quando 
o Nós deixa de agregar o interlocutor, excluindo-o e passa a articular-se 
com terceiros, não-pessoas, para quem se fala; nós de majestade ou de 
autor [EU + VOCê(S) + ELE(S)], quando a ampliação do Eu por Nós 
em uma pessoa menos definida, mais solene e mais massiva perde sua 
força singular na tentativa de união de um todo em uma ideia comum;

2) o nós abre um espaço de indeterminação: como nos verbos, o plural 
nos pronomes pessoais é um fator de ilimitação, e não de multiplica-
ção. Assim, o Nós agrega ao Eu uma globalidade indistinta de outras 
pessoas, realizando uma indeterminação do espaço comum, condição 
para o dinamismo criativo do Nós e para a criação de comunidades 
imaginárias de existência não fechadas em si;

3) o nós define uma dupla estrutura de incerteza: a indeterminação 
do Nós pode ser qualitativa, oscilando tanto entre inclusão e exclusão 
quanto entre inclusão restrita [EU + VOCê(S) – ELE(S)] e inclusão 
ampliada [EU + VOCê(S) + ELE(S)], ou quantitativa, pois o Nós pode, 
idealmente, estender-se ad infinitum, tornando-se incontável ao englobar 
o público presente e ausente.

O funcionamento discursivo desse dêitico implica, necessariamen-
te, a demarcação simbólica e imaginária de um Eles, oscilando entre a 
inclusão e a exclusão na construção de um sujeito coletivo. Em outras 
palavras, ao criar a ilusão de uma coletividade homogênea da qual faz 
parte, esse grupo opõe-se a uma outra comunidade homogênea distinta. 
Tal processo é, comumente, requerido no discurso político em demo-
cracias representativas modernas, nas quais faz-se necessário sobrepor 
o consenso ao dissenso para se ter governabilidade. Em vista disso, a 
análise discursiva desse pronome tem se mostrado bastante profícua na 
compreensão da organização argumentativa de líderes populares caris-
máticos, como é o caso de Lula.
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Após três tentativas frustradas, Luiz inácio Lula da Silva, do Partido 
dos Trabalhadores (PT), elegeu-se Presidente da República em 2002, 
com aproximadamente 53 milhões de votos. Tratava-se da 4ª eleição 
presidencial do país após a promulgação da Constituição Federal de 
1988, tendo o primeiro turno acontecido em 6 de outubro de 2002 e o 
segundo, em 27 de outubro de 2002 (SiNGER, 2012).

Singer (2012) argumenta que a Carta simboliza uma mudança na 
política de alianças do PT a partir da avaliação de que as estratégias ante-
riores do partido não haviam logrado bons resultados. Lida pelo próprio 
Lula no dia 22 de junho de 2002, durante o debate do Programa de Go-
verno do Partido, o documento representa o compromisso da campanha 
em assegurar ao mercado financeiro, em caso de vitória, que o Partido 
dos Trabalhadores (PT) respeitaria os contratos nacionais e internacionais, 
algo, até então, sem precedentes na trajetória do partido. Nela, a retórica 
radical petista, característica da década de 80, havia sido amenizada. A 
princípio, entendia-se como uma decisão da campanha, mas, cerca de um 
mês depois, o Diretório Nacional, reunido no Centro de Convenções do 
Anhembi, em São Paulo, aprovou as propostas antecipadas pela Carta, 
transformando-as em orientações partidárias (SiNGER, 2012).

Com a emergência política do Lulismo, há uma reconfiguração dis-
cursiva do Nós político do PT, a qual fora responsável por popularizar o 
partido em direção a setores sociais tradicionalmente não-alinhados a ele, 
como é o caso dos eleitores de baixa renda. A seguir, avançaremos nesse 
debate, com foco na mudança de uma posição enunciativa de representante 
de um partido político para uma posição enunciativa de um Chefe de Estado.

2. lulismo e (des)polêmica: do nós partidário ao nós de estado
 

Piovezani (2015) sugere uma tipologia metafórica que possa dar 
conta das complexas transformações enunciativas da fala pública política 
nas sociedades contemporâneas, associando-as, para tanto, a três alegorias 
distintas, quais sejam: a do fogo para a eletricidade, isto é, da inflamação 
à condução das massas; a da guerra para o esporte, isto é, do inimigo ao 
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oponente político; e, finalmente, a do macho para o gênero feminino, isto 
é, da esfera pública para a esfera privada. isso significa que, ao passar 
a ser veiculado pela televisão e pelo rádio, o discurso político começa a 
assemelhar-se ao modo de linguagem associado estereotipicamente ao 
feminino, adentrando o espaço privado das casas das famílias brasileiras1.

Essas imagens sugerem que a relação entre os falantes e os ouvintes 
passou paulatinamente de uma forma aquecida, agitada e sem controle 
para uma forma conduzida, sem contato e distante; do “espetáculo piro-
técnico”, no qual as palavras e gestos do orador são chamas que aquecem 
seus ouvintes, para um “fluido gélido” que se descarrega sobre o público, 
com a função de conduzi-lo, e não de inflamá-lo; enfim, de uma energia 
ardente para uma energia mais discreta, produzindo um pronunciamento 
menos espetacular com a função de religar à distância os polos da interlo-
cução. Ademais, para Piovezani (2015), há uma oratória contemporânea 
cujo princípio é falar em público e ao público, de forma a simular uma 
conversa privada e amena com um interlocutor privilegiado.

isso nos leva ao seguinte paradoxo: a tensão retórica no jogo entre 
“todos” e “cada um”, no qual o “todos” parece ser algo homogêneo, geral 
e público, destinado à unificação das massas; e o “cada um” parece ser 
heterogêneo, individual/singular e privado, destinado à manutenção do 
particular. No dizer de Piovezani (2015, p. 293): “Lula domina como 
poucos a técnica retórica para produzir esse efeito e para consolidar seu 
carisma pop e popular, em ampla consonância com a oratória midiática 
de nossa época”.

Além disso, a fala pública está diretamente vinculada ao controle das 
razões e emoções dos grupos sociais, de modo a buscar os consensos e 
gerir os dissensos. A esse respeito, Amossy (2017) ressalta a necessidade 
de se realizar uma apologia da polêmica, tida como modalidade argu-
mentativa essencial às sociedades democráticas, nas quais as divergências 
ideológicas são – e devem ser – inevitáveis, recorrentes e constitutivas 
dos processos sociopolíticos.

1 A fim de não reproduzir este estereótipo de gênero, substituiremos “do macho para o gênero 
feminino” por “da polis – no sentido de espaço público, das ruas – para o oikos – no sentido 
de espaço privado, ambiente doméstico, lar”.
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Nesse viés, a polêmica organiza o debate de modo a garantir, de 
um lado, maior consistência aos argumentos do(s) proponente(s) e, de 
outro, ressaltar suas fragilidades argumentativas. Ainda segundo Amossy 
(2017), a tensão entre perspectivas diferentes cumpre funções sociais es-
pecíficas, permitindo convocar para o espaço público a problematização 
do controverso e mobilizar – racional e emocionalmente – os cidadãos 
para uma participação em que os antagonismos são verbalmente mani-
festados. No seu dizer, três movimentos constituem esse modo argumen-
tativo, a saber: a dicotomização, definida como o espaço de confronto de 
opiniões, uma querendo excluir a outra; a polarização ou divisão social, 
ligada à identidade que interpela o sujeito a se posicionar diante do debate, 
não só como concordante ou opositor, mas como mobilizador a favor 
da tese que o reforça; e a desqualificação do outro, a qual, ancorada, de 
certa forma, nos dois primeiros, resulta na depreciação, no rebaixamento 
e, frequentemente, no aniquilamento do outro, configurando-se, em vista 
disso, como argumentos ad hominem.

Esses movimentos também estão presentes na fala política institu-
cional, de modo que a marcação ideológica dos posicionamentos na cena 
pública por parte do representante político está continuamente atravessada 
pelo modo como mobiliza a dicotomização e a polarização social em 
torno de temas centrais à sua plataforma eleitoral ou de governo. Assim, 
há uma tentativa contínua de desqualificar, no sentido de desautorizar 
e descredibilizar, as propostas concorrentes. Apesar disso, caso deseje 
manter o jogo político como espaço de debate e de racionalidade, evitando 
a ruptura dos padrões mínimos de diálogo entre as partes e de redução 
das diferenças às emoções, o representante político deve respeitar certos 
limites na fala pública, oscilando entre os efeitos retóricos do “fogo” 
e da “eletricidade” e da “guerra” e do “esporte” e, acrescentamos, do 
“polêmico” e do “despolêmico” e do “ideológico” e “desideológico”.

Partindo dessas concepções, na seção a seguir, analisaremos a or-
ganização enunciativa do Nós na Carta ao Povo Brasileiro (2002). Para 
tanto, recortamos 8 (oito) excertos, focando em trechos nos quais aparece 
o uso do pronome Nós.



42

engajamentos Contemporâneos: linguagem, polítiCa e eduCação

3. a construção discursiva do nós na carta ao Povo Brasileiro (2002)

Elaborada durante a campanha presidencial de 2002, a Carta visa 
aproximar o Lula candidato de seus possíveis eleitores e de suas alian-
ças político-partidárias, bem como opor-se aos seus adversários. Como 
fórmula geral, o Nós apresenta-se da seguinte forma: Nós = Eu + Vocês 
(variável) – Eles (Governo/atual modelo), manifestando um nós inclu-
sivo restrito (DAHLET, 2016). Não obstante, há oscilações nos valores 
deste Nós de acordo com três modelos, quais sejam: (i) Nós = Lula + 
Povo Brasileiro – Governo; (ii) Nós = Lula + PT – Governo; (iii) Nós 
= Lula + PT + Parceiros (vasta coalizão) – Governo. Vejamos abaixo a 
esquematização da fórmula geral e de suas variações na Carta.

Figura 1 – As nóscaptações na Carta ao Povo Brasileiro

Fonte: Elaboração dos autores.

As formas semânticas do Nós permitem a oscilação dos valores, de 
modo que a não biunivocidade entre forma – real da língua como estrutura 
simbólica – e sentido – real da história como estrutura imaginária – gera 
uma indeterminação semântica. Vejamos, então, essas oscilações dos 
valores semânticos do Nós a partir de dois tópicos. O primeiro pode ser 
sintetizado como uma operação de constituição de um sujeito coletivo 
ampliado, denominado Movimento em Defesa do Brasil, conforme os 
termos utilizados na própria Carta. Já o segundo pode ser definido pela 
operação de polarização com os adversários políticos, como é o caso do 
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governo Fernando Henrique Cardoso, encarnado simbolicamente pelo 
Eles oponente do enunciador.

No primeiro tópico, as variações dos valores do Nós engendram uma 
indeterminação na qual se estabelece uma relação entre o locutor (aquele 
que fala, no caso, Lula), o Partido dos Trabalhadores (PT) e os aliados 
políticos – como ele nomeia a vasta coalizão de apoio à sua candidatura, 
como veremos abaixo no recorte 3. Através da ideia de “nosso projeto”, 
articulam-se os diversos atores sociais, como empresários, prefeitos e 
parlamentares, os quais se somam à candidatura do postulante à Presi-
dência em prol do que representaria um “novo horizonte para o país”. 
Além desses atores, acresce-se, ao Nós, o povo, referindo-se à ideia de 
nação/país. Nos excertos 1, 2 e 4, reproduzidos a seguir, pode-se perceber 
a tentativa de angariar o maior número de votos no intuito de eleger-se 
Presidente pela soma dos parceiros com o povo. é preciso, para tanto, pro-
duzir um efeito de identidade entre “aquele(s) que fala(m)” e “aquele(s) 
que escuta(m)” para que a adesão ideológica possa se consolidar.

1. o Brasil quer mudar. mudar para crescer, incluir, pacificar. Mudar 
para conquistar o desenvolvimento econômico que hoje não temos e 
a justiça social que tanto almejamos. Há em nosso país uma poderosa 
vontade popular de encerrar o atual ciclo econômico e político;

2. nosso povo constata com pesar e indignação que a economia não 
cresceu e está muito mais vulnerável, a soberania do país ficou em 
grande parte comprometida, a corrupção continua alta e, principalmen-
te, a crise social e a insegurança tornaram-se assustadoras;

3. Prefeitos e parlamentares de partidos não coligados com o Pt anun-
ciam seu apoio. Parcelas significativas do empresariado vêm somar-se 
ao nosso projeto. Trata-se de uma vasta coalizão, em muitos aspectos 
suprapartidária, que busca abrir novos horizontes para o país;

4. estamos conscientes da gravidade da crise econômica. Para resolvê-
la, o Pt está disposto a dialogar com todos os segmentos da sociedade 
e com o próprio governo, de modo a evitar que a crise se agrave e 
traga mais aflição ao povo brasileiro.
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As passagens acima estão engendradas pela formação discursiva 
política, como esfera institucional que engloba tudo aquilo que envolve 
uma decisão pública no Estado moderno. Nelas, para compreender os 
sentidos possíveis engendrados pelo termo “povo”, deve-se refletir sobre 
quais relações essa entidade abstrata estabelece com o sujeito enunciador 
e sobre a necessidade de os sujeitos “estarem com”, de “produzirem-se 
em” sociedade através de um ajuntamento, formando uma quantidade 
concentrada. O povo, nesse viés, é um objeto simbólico coconstruído 
na/pela relação dinâmica imaginária entre projeto político e cidadão, 
expresso, por exemplo, em “nosso povo”, em 2; “nosso país” e “vonta-
de popular”, em 1; “todos os segmentos da sociedade e com o próprio 
governo” e “povo brasileiro”, em 4.

Não fossem considerados os aspectos legais da “soberania” popu-
lar (conceito utilizado em 2, no mesmo campo associativo de “vontade 
popular”, em 1) e do instrumento do voto como forma de deliberação 
dos representantes políticos escolhidos, as condições de produção do 
discurso político se alterariam radicalmente. Assim, para se eleger alguém 
em uma nação, é necessário ser eleitor. Para ser eleitor, é necessário ser 
considerado cidadão. E, para ser cidadão, é necessário ser considerado 
legalmente membro do povo, isto é, ser incluído juridicamente no con-
junto imaginário de pessoas que pertencem a um determinado país.

Destarte, nos recortes acima, o povo constitui-se pela elaboração 
de um tipo de laço imaginário, no sentido de um vínculo historicamente 
marcado pela ideia de nação, o qual permite que um conjunto de sujeitos 
diferentes se mantenham junto com. Nesse processo, opera-se o apaga-
mento de diferenças constitutivas, permitindo enfatizar uma dimensão 
genérica e indeterminada. quer dizer, uma posição social de ser-com 
mediada pelo Estado, responsável por engendrar o ser cidadão como 
forma-sujeito, tendo como uma das suas principais ações simbólicas a 
dimensão eleitoral da cidadania, portanto, a do sujeito eleitor.

A interpelação do público enquanto povo-eleitor relaciona-se à cena 
política que propõe a Carta, pois enquadra-se dentro de um acontecimento 
de ordem pública: as Eleições Presidenciais de 2002. Através desta inter-
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pelação, o povo reconhece-se como sujeito político e capaz de direitos, 
retomando o texto constitucional, identificando-se como brasileiro, e, 
como tal, sendo dotado de vontades e aflições, como expresso em 1 e 4. 
Esse processo materializa o povo como lugar irrealizado, ou seja, como 
lugar simbólico continuamente atualizado no processo político de acordo 
com a memória discursiva e as condições de enunciação nas quais é cha-
mado a agir, postando-se como projeção política do futuro da sociedade.

O funcionamento do povo como projeção de uma realização material 
simbólica, encarnada no grupo que se identifica com a posição discursiva 
do candidato de quem é eleitor, é fundamental ao vir a ser da democracia, 
de um projeto político de governo. O povo emerge com uma esperança 
que demanda investimentos, uma potência que ainda não se realizou, mas 
que pode se realizar em conjunto com a candidatura, com o possível novo 
governo, com o líder que fala. Então, ser povo-eleitor, na perspectiva 
engendrada pela Carta, é condição do movimento de transformação da 
sociedade. Nesse caso, simbolizado pelo movimento de mudança de um 
governo para o outro, de um projeto político para o outro. Notemos, por 
exemplo, a relação entre “mudar”, “crescer” (no sentido econômico), 
“incluir” (no sentido social”) e “pacificar” (no sentido político).

Tomando este último verbo, a “pacificação” remete à despolari-
zação, típica do processo político, quando Proponentes e Oponentes 
ideológicos disputam o projeto de país a ser vencedor. Durante o debate, 
as emoções do público são tão centrais quanto as razões da política, es-
tando aquelas marcadas por verbos vinculados à volição dessa entidade 
coletiva (“almejar” e “vontade”, em 1; “constata”, em 2; além de um 
Nós “consciente” para identificar o projeto de governo em 4) e aos seus 
afetos (“pesar”, “indignação” e “assustadora”, em 2, e “aflição”, em 4).

Uma vez que a campanha eleitoral termina, com o foco na promoção 
de si e desqualificação do outro (notem a oposição do “povo” ao “gover-
no” pelo uso dos substantivos “corrupção”, “crise social” e “insegurança” 
e os verbos “pesar” e “indignação” em 2), a posição de Presidente deve 
propor a “unificação nacional”, no intuito de fomentar a superação dos 
antagonismos em prol da coletividade e do comum. Nesse viés, note-se 
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a uso do verbo “dialogar” em 4. é nesse sentido que propomos somar à 
polêmica, no sentido de Amossy (2017), a “despolêmica”, como estratégia 
política de “desideologização” do processo político no intuito de garantir 
a ordem social e funcionamento do Estado contemporâneo como árbitro 
simbólico dos conflitos sociais.

A passagem 3 parece expressar com mais clareza essa necessidade 
política do Estado contemporâneo de construir um pacto colaborativo, 
quando se tenta demonstrar já no processo eleitoral – portanto, anterior 
à recepção simbólica do poder Executivo central – que seu projeto tem 
conseguido persuadir grupos ideológicos antagônicos ao próprio enun-
ciador, tais como “partidos não coligados” e “partes significativas do 
empresariado”, os quais comporiam essa “vasta coalizão”. Essa tentati-
va de “pacificação” afeta ao mesmo tempo o empresariado, o mercado 
financeiro e o eleitorado, em um imaginário de sociedade constituída 
sincronicamente nas temporalidades: do passado (pela memória polí-
tica do/sobre o partido); do presente (pela identidade atual do Partido 
no contexto de 2002); e do futuro (pelas expectativas do que seria um 
governo do Partido).

Há, portanto, um aspecto multissocial e multitemporal nesse posi-
cionamento enunciativo. Se o “Partido” representa a divisão ideológica 
da sociedade e o direito à diferença organizada institucionalmente, 
funcionando na ambígua relação entre instituição democrática e adje-
tivação da realidade social (no sentido de parte de um todo), a ideia de 
uma construção política suprapartidária busca apaziguar as diferenças 
em benefício de um projeto político em que o governo deve representar 
o Estado, e não o inverso, de modo que as partes devem se subsumir na 
lógica do todo. No excerto 5, abaixo reproduzido, podemos observar a 
presença de uma outra entidade abstrata, somada ao povo, com quem se 
dialoga no pronunciamento político analisado: “o mercado”.

5. O desenvolvimento de nosso imenso mercado pode revitalizar e 
impulsionar o conjunto da economia, ampliando de forma decisiva o 
espaço da pequena e da microempresa, oferecendo ainda bases sólidas 
par ampliar as exportações.
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A analogia entre o desenvolvimento do mercado e o desenvolvimen-
to da sociedade brasileira coloca o mercado como um interlocutor privi-
legiado do enunciador, um dos principais responsáveis por impulsionar 
essa sociedade-máquina. A Carta, nessa ótica, pode ser relida também 
como uma Carta ao mercado, visto como agente social privilegiado, sem 
o qual o país não se desenvolve economicamente. Com isso, a pacificação 
dos afetos sociais ocorre juntamente com a pacificação dos sentimentos 
do mercado. Dessa forma, a expressão “povo brasileiro”, por mais que se 
constitua como expressão na terceira pessoa gramatical, passa a simbo-
lizar tanto um agente, no qual o sujeito enunciador pretende fazer com, 
quanto um objeto, na medida em que o sujeito enunciador quer fazer para.

As oscilações do nós inclusivo restrito, através da associação entre 
povo (eleitorado), coligação (parceiros políticos) e PT (partido político), 
são realizadas e realizam efeitos de sentido de construção de um campo 
comum, de uma comunidade de existência, com desejos, demandas e 
afetos, os quais, através da ação de votar, constitui um imaginário ten-
sionado entre a diversidade e a unidade. Essas oscilações visam, através 
da injunção de distintas identidades, fazer agir, movimentar pessoas e 
sentidos em prol da conquista do poder Executivo nacional.

Avaliemos, então, a operação de polarização com os adversários 
políticos, simbolizada pelo Eles, a qual demarca a dicotomia entre o 
modelo político-econômico vigente no segundo mandato do presidente 
Fernando Henrique Cardoso (1998 a 2002) e aquele proposto por Lula 
em sua Carta, sendo tal divisão pautada pela desqualificação do governo 
em exercício, do qual marca-se distinção identitária e política.

As estruturas argumentativas – dicotomização, polarização e desqua-
lificação – são responsáveis por atribuir tons polêmicos à Carta, trazendo 
à cena pública uma posição antagônica sobre a política brasileira em 
relação ao governo predecessor a fim de angariar adesão eleitoral. Ao 
abordar um assunto de interesse coletivo, o pronunciamento ultrapassa as 
características de uma discussão ou uma disputa, de modo que o conflito 
expresso coloca em debate para a nação os princípios sobre os quais os 
grupos sociais devem se posicionar e escolher.
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No excerto 6, logo abaixo, o Nós (= Lula + PT) coloca-se em oposi-
ção ao atual governo (Eles), ensejando uma operação de dicotomização. 
Os dois grupos emergem pela polarização entre projetos diferentes de 
país, assumindo papéis distintos marcados simbolicamente pelos lugares 
políticos de oposição (Nós) versus situação (Eles). A desqualificação 
ocorre pelo uso de argumentos ad hominem pelo Proponente em relação 
ao Oponente.

6. O atual governo estabeleceu um equilíbrio fiscal precário no país, 
criando dificuldades para a retomada do crescimento. Com a política de 
sobrevalorização artificial de nossa moeda no primeiro mandato e com 
a ausência de políticas industriais de estímulo à capacidade produtiva, o 
governo não trabalhou como podia para aumentar a competitividade 
da economia.

Em 4, havíamos observado as dimensões públicas de uma divergên-
cia e a tentativa de convencer a coletividade a assumir um determinado 
posicionamento, transitando da voz dos atores concretos, Lula (Oposição) 
e Serra (Situação), para a voz abstrata dos actantes sociais (AMOSSy, 
2017). Nesse processo, organiza-se o dissenso em dois conjuntos antagô-
nicos no plano da divisão da estrutura actancial entre adversários, sendo 
eles: o Proponente (Lula + PT), o Oponente (o governo em exercício) e 
o Terceiro (todos os segmentos da sociedade/povo brasileiro). Essa divi-
são instaura uma operação de polarização, a qual realiza agrupamentos 
em campos diversos, não em uma ordem puramente conceitual, mas 
também social, a qual coloca um Nós (PT) diante de um Eles (PSDB), 
estabelecendo os campos adversários.

Em 4, a polêmica, ainda segundo Amossy (2017), expressa uma 
espécie de gestão do dissenso, na medida em que garante o direito à 
diversidade e estimula a politização social. Tal estratégia desautoriza a 
violência física e impulsiona a construção de posicionamentos sociais 
mais delineados sobre os objetos de discussão pública, tornando-se, 
por consequência, benéfica às sociedades democráticas. Dito de outro 
modo, ao estimular mecanismos de persuasão em vez de eliminação e 
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ataque físico às diferenças, a polêmica – via política – instaura, de um 
lado, mecanismos de construção de elo social e, de outro, mecanismos 
de protesto e de posicionamento.

Em 6, afirma-se que o governo em exercício – do presidente Fernan-
do Henrique Cardoso – estabeleceu um “equilíbrio fiscal precário”, além 
de não ter trabalhado suficientemente. Seja pelas ações equivocadas, seja 
por suas omissões problemáticas, o governo Oponente é responsabilizado 
pela crise econômica. A crítica oscila entre a tentativa de desconstrução 
das escolhas políticas do governo, pautando-se em uma análise das 
teses colocadas em prática, e um posicionamento contra a postura dos 
representantes do governo, apontando sua ineficiência no desenrolar da 
política econômica.

Embora não seja uma crítica pessoal explícita e agressiva, pode-se 
considerar que a desqualificação das capacidades do adversário se apro-
xima, em alguma medida, dos argumentos ad hominem, realizando uma 
análise desfavorável dos motivos e das circunstâncias que motiva(ra)
m seu adversário. Em última instância, o Nós deseja colocar em xeque 
sua autoridade, competência e confiabilidade. Tem-se, então, o ataque 
à tese do adversário pela tentativa de demonstração da contradição de 
suas ações e formulações. Há, portanto, uma estratégia de ataque que 
ataca tanto o aspecto lógico/proposicional quanto a credibilidade dos 
representantes do governo.

Além desses aspectos, destacamos a presença do nós de majes-
tade ou autor na Carta, como veremos a seguir em 7. Nele pode-se 
notar a oscilação do pronome demonstrativo indefinido “todos” no 
lema “um Brasil de todos” tanto em um aspecto qualitativo, quando 
expressa um sentido ilimitado, quanto em um mais restrito, quando 
exclui o campo que envolve e defende o atual governo, como revela 
“todos os que querem o bem do Brasil” em 8, reproduzido abaixo. 
Dessa maneira, opõe-se um “Brasil de todos” ao “Brasil de alguns”, 
como expresso no slogan dos governos Lula (2003 a 2010): Brasil, 
um país de todos.
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7. quero agora reafirmar esse compromisso histórico com o combate 
à inflação, mas acompanhado do crescimento, da geração de empregos 
e da distribuição de renda, construindo um Brasil mais solidário e 
fraterno, um Brasil de todos.

8. O Brasil precisa navegar no mar aberto do desenvolvimento econô-
mico e social. é com essa convicção que chamo todos os que querem 
o bem do Brasil a se unirem em torno de um programa de mudanças 
corajosas e responsáveis.

Como dissemos, o termo “todos” pode demarcar a ideia de incluir 
os tradicionalmente excluídos dos cenários político, econômico e jurí-
dico brasileiros, uma vez que o conceito contemporâneo de “cidadania” 
organiza-se na interface entre esses discursos. Ao ser enunciado em uma 
posição discursiva da esquerda política brasileira que respeita o jogo 
democrático, pois disputa eleições e pretende validar o seu projeto de 
país pelo crivo da população, o “todos” passa a veicular a perspectiva 
de que propõe incluir grande parcela do(a)s brasileiro(a)s historicamente 
esquecido(a)s pelas políticas de Estado e na distribuição de riquezas. Já a 
expressão “todos os que querem o bem do Brasil” demarca a constituição 
de um campo político ideológico favorável à inclusão social desse “to-
dos” – excluídos –, atitude contrária àquela do modelo político vigente, 
definido como um modelo que beneficia apenas “alguns”: a elite.

A retomada da multitemporalidade enunciativa pela expressão 
“compromisso histórico” remete à política monetária exitosa no “passa-
do”, com o Plano Real, responsável pela própria promoção de Fernando 
Henrique Cardoso a postulante da cadeira presidencial; à política de 
controle da inflação no “presente”, mantida pelo governo em exercício, 
embora seja uma das responsáveis pela dificuldade de crescimento 
econômico, de geração de empregos e de distribuição de renda no país, 
conforme expresso em 7; e o projeto de futuro, no qual propõe-se que a 
manutenção do tripé econômico do Governo FHC – câmbio flutuante, 
metas fiscais e metas de inflação – não interrompa o processo de inclusão 
social dos grupos desassistidos no Brasil.
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é nesse viés que faz sentido a proposta de construir um “Brasil 
mais solidário e fraterno” (em 7) e a associação entre “desenvolvimento 
econômico e social”. Contemplando os dois lados, o econômico e o 
social, e os distintos grupos sociais pertencentes à sociedade brasileira, 
constrói-se a ideia de que o projeto contempla a “todos” – sem exceção 
– e que merece uma adesão unânime. Para tanto, são necessárias emo-
ções como “solidariedade”, “fraternidade”, “convicção”, “coragem” e 
“responsabilidade”, que, a um só tempo, devem expressar as caracterís-
ticas do enunciador – digno de confiança – e do auditório – “que quer 
o bem do Brasil”. Foca-se em emoções positivas, associadas à “união”, 
posicionando-se em um espectro político antagônico ao autoritarismo, 
à intolerância e ao discurso de ódio.

A fala pública emerge na tensão existente entre a ideia de repre-
sentatividade do grupo ideológico do qual se faz parte e a totalidade 
dos grupos de uma sociedade, uma vez que, ao assumir uma posição 
institucional no Estado moderno, passa-se a representar a coisa pública 
e o povo como ente soberano. Se os partidos representam o espectro 
ideológico organizado em uma dada comunidade política, o Estado re-
presenta a ideia de totalidade social, coletividade política e árbitro dos 
conflitos, de modo que, do processo eleitoral à conquista do poder, o 
político deve transitar da representação de si e dos seus aliados – o Nós 
ideologicamente marcado em um dado grupo – para a representação da 
nação – o Nós que tende à “desideologização”, no sentido de considerar 
todos os interesses em suas ações. Há, portanto, um “efeito de desideo-
logização”, associado à migração da “bandeira partidária” da campanha 
para a “bandeira nacional” do Estado.

No Lulismo, esse processo parece funcionar também como um 
processo de “pacificação ideológica”, favorecendo um certo status quo, 
com base no que Singer (2012) chama de “revolução passiva”. Nesse 
sentido, busca-se mitigar os efeitos de que esse “todos” também repre-
senta “alguns”, colocando todos os matizes políticos em uma relação 
imaginária de ganha-ganha, e não ganha-perde. O “governo de alguns” 
teria sido supostamente vencido. Tal processo parece ser responsável 
tanto pelo sucesso quanto pela decadência do Lulismo.
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considerações finais

Diante do exposto, a Carta pode ser compreendida, a um só tempo, 
como (i) uma carta do povo brasileiro, a partir do momento em que o 
autor se coloca como povo; (ii) uma carta para o povo brasileiro, na 
medida em que ela o coloca como interlocutor direto; e (iii) uma carta 
pelo povo brasileiro, uma vez que defende a ideia de um projeto de in-
clusão das vontades populares em um plano de governo. A figura abaixo 
esquematiza essa polissemia:

Figura 2 – Aspectos patêmicos da Carta ao Povo Brasileiro

Fonte: Elaboração dos autores.

O Lula candidato à presidência constitui-se por duas operações: a 
primeira, quando constrói efeitos de imaginário de unidade ao projetar 
um Nós-povo-eleitor (Nós inclusivo restrito) e surge como porta-voz do 
povo; a segunda, pela operação de polarização, quando constrói o Nós (a 
candidatura do povo e em prol do povo) versus o Eles (o atual governo 
fracassado). O candidato é expresso como o “novo”. Neste caso, define-
se por um saber, projetando-se como conhecedor da realidade do povo e 
como parte de uma grande coletividade, o próprio povo. Opõe-se, com 
isso, ao o governo FHC: “atual”, “fracassado” e “não povo”.

A Carta articula uma posição-sujeito que almeja harmonizar o imagi-
nário de fragmentação com o de totalidade. Transita, então, do polêmico, 
como marcação ideológica explícita, para o despolêmico, como tentativa 
de desideologização pelo arrefecimento das diferenças em prol dos ideais 
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coletivos comuns, almejando amenizar a dicotomização, a polarização e 
a desqualificação na cena pública brasileira.

Além do fogo para a eletricidade, da guerra para o esporte e da 
polis para o oikos, conforme nossa releitura de Piovezani (2015), há a 
transição do ideológico para o desideológico e da polêmica para a des-
polêmica. Essa trajetória enunciativa decorre de uma espécie de política 
de despolitização, a qual garantiria a ritualidade, o respeito às institui-
ções e à tradição político-econômica, mas “romperia”, até certo ponto, 
com a perspectiva da burocracia formal da gestão antipopular dessas 
instâncias frente aos representados. Política porque garante as posições 
de Proponente e Oponente na arena pública/política. Despolitização 
porque, embora o movimento do fogo para a eletricidade mantenha-se 
sempre concomitante, passa a ser acompanhado pelo esvaziamento do 
debate ideológico.

Apesar disso, consideramos fundamental diferenciar “despolítica” 
de “antipolítica”, sob pena de criarmos uma falsa simetria que asseme-
lharia o movimento da esquerda de ruptura radical para a esquerda de 
negociação democrática ao movimento vivido no país atualmente da 
direita democrática para a direita antidemocrática, almejando romper 
com os pressupostos deliberativos institucionais da polis pela superação 
da polêmica rumo à violência e anulação do outro.
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SáTiRA POLíTiCA ATRAVéS DOS SéCULOS: thE 
imPoRtanCE oF BEing EaRnEst E O PERíODO 

ELEiTORAL BRASiLEiRO DE 2018

Carolina Fernandes Melo
Maria zélia Oliveira Ferreira Santos

A verdade raramente é pura e jamais é simples. A vida 
moderna seria muito tediosa se fosse uma coisa ou outra, 
e a literatura moderna, então, seria uma completa impossi-
bilidade! (Oscar Wilde, the importance of Being Earnest)

considerações iniciais

Henri Bergson, em seu Ensaio sobre a significação do cômico, 
publicado em 1940, aponta para a capacidade humana de rir e fazer rir. 
O autor afirma que o cômico é atrelado a outras inteligências e, ainda, 
uma atividade que se constrói em grupo. Sendo assim, como põe Bergson 
(1983, p. 8), mais do que uma capacidade humana, ele é, também, uma 
construção conjunta. Ele também postula que “o nosso riso é sempre o 
riso de um grupo” e, por assim ser, só cria eco com experiências sociais 
comuns. Tendo em vista o riso como habilidade humana e uma prática 
social conjunta, é esperado que o ser humano faça uso dessa habilidade 
em experiências sociais compartilhadas, e o cenário político é uma delas. 
Com isso, é natural que a sátira seja instrumento de crítica social em 
universos diferentes cronológica e culturalmente.
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O escárnio acontece, segundo Bergson (1983, p. 66), porque o riso 
é uma “espécie de trote social, sempre um tanto humilhante para quem é 
objeto dele”. O humor também tem função de denúncia, de demonstração 
de insatisfação e de exposição ao ridículo do que se considera “digno” 
deste. Por assim ser, o cômico eleva ao extremo as características que 
se quer criticar e, deste modo, consegue expor os aspectos sociais que 
geram insatisfação por alguma causa. Para o autor, como vemos a seguir, 
o riso não acontece pelo puro prazer de rir, mas também para expor algo 
mais profundo.

Por um lado, os personagens da vida real não nos cau-
sariam riso se fôssemos capazes de assistir aos seus de-
sempenhos como ao espetáculo que olhamos do alto do 
camarote; eles só nos são cômicos porque representam a 
comédia. Mas por outro lado, mesmo no teatro, não é puro 
o prazer de rir, isto é, não é um prazer exclusivamente 
estético e absolutamente desprendido. Mistura-se a ele 
uma segunda intenção que a sociedade tem em relação a 
nós quando nós mesmos não a temos. insinua-se a inten-
ção inconfessada de humilhar, e com ela, certamente, de 
corrigir, pelo menos exteriormente. Esta é a razão pela 
qual a comédia se situa muito mais perto da vida real que o 
drama. quanto maior a grandiosidade de um drama, mais 
profunda será a elaboração a que o autor terá de submeter 
a realidade para extrair dela o trágico em estado puro. Pelo 
contrário, só nas formas inferiores, no burlesco e na farsa, 
a comédia contrasta vivamente com o real: quanto mais se 
eleva, mais tenderá a se confundir com a vida, e existem 
cenas da vida real que são tão próximas da alta comédia 
que o teatro poderia valer-se delas sem lhes trocar uma 
palavra (BERGSON, 1983, p. 65).

Como colocado pelo autor, quanto mais exagerada é a interpretação 
ou a sátira, mais ela nos remete à vida real. Nos identificamos com as 
representações hiperbólicas à medida que estas tendem a se assemelhar 
com os aspectos da sociedade que consideramos tão absurdos quanto 
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a própria interpretação teatral ou alegórica. Tendo em vista esta breve 
introdução sobre o cômico a partir dos aspectos elencados por Bergson 
(1983), partiremos agora para a explicitação de como a sátira se constrói 
por meio destes aspectos na peça de Wilde, the importance of being 
Earnest, e na produção dos memes sobre as eleições presidenciais bra-
sileiras de 2018.

1. The Importance of Being Earnest e a era vitoriana

A Era Vitoriana diz respeito ao período de reinado da Rainha Vic-
toria (1837-1901), durante o qual o povo britânico experienciou tempos 
prósperos e pacíficos, consequência dos lucros vindos das colônias, da 
expansão e do domínio do império Britânico em terras estrangeiras. Es-
ses fatores contribuíram para o desenvolvimento de uma classe média, 
que se educou e se inseriu na dinâmica econômica da época. Porém, os 
costumes e a moral ainda eram ditados pelas classes mais altas, o que 
resultou em uma sociedade caracterizada por rígidos costumes, moralis-
mo social e sexual, fundamentalismo religioso e exploração capitalista 
(WHELAN, 2010).

Com o aumento da produção e, consequentemente, do lucro, o índice 
demográfico das grandes metrópoles, como Londres, por exemplo, cres-
ceu exponencialmente. Com a melhora das condições de vida, aumento 
da taxa de natalidade e uma melhora significativa nas condições sani-
tárias, a população do Reino Unido quase duplicou, o que fez com que 
este se tornasse o primeiro país a passar por uma transição demográfica 
(WHELAN, 2010).

Para entendermos a crítica à sociedade vitoriana presente na obra 
the importance of Being Earnest, faz-se necessário entender, também, 
o cenário no qual tal sociedade se constituiu, bem como a “fantasia 
vitoriana”, que sonhava com uma utopia suburbana, como coloca Lara 
Baker Whelan, no livro Class, Culture and suburban anxieties in the 
victorian Era.
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Certamente, foi uma surpresa para a maioria das famílias 
de classe média que se mudaram para os subúrbios na se-
gunda metade do século XiX à procura de paz, quietude, 
privacidade e uma alternativa para a atmosfera pouco 
saudável da Cidade. No lugar do idílio verde suburbano, 
o que eles encontraram, na maioria dos casos, foi uma 
repetição dos males da vida urbana, dos quais eles ten-
tavam escapar: ralos quebrados, pouco saneamento pú-
blico, casas mal construídas que eram tão úmidas quanto 
qualquer casebre de classe baixa, e menos privacidade do 
que eles foram levados a esperar. Certamente, não havia 
qualquer garantia que os vizinhos seriam tão respeitáveis 
quanto eles desejavam. Claro, não era irracional pensar 
que a fronteira do urbano e do rural incluiria muitas das 
qualidades de ambos. Se tirássemos o lixo e os prédios 
em ruínas, a descrição precedente de uma casa típica do 
subúrbio poderia, facilmente, ser de uma cabana em uma 
pacata vila agrícola, como de uma casa de dois quartos e 
dois andares urbana. Contudo, a classe média Vitoriana 
esperava mais de seus subúrbios – e o espaço suburbano 
era considerado muito “deles” (WHELAN, 2010, p. 14-
15, tradução nossa)1.

é válido destacar que a classe média (middle class), composta, 
em sua maioria por burgueses, teve um papel fundamental na criação 
e disseminação dessa fantasia. Seus membros buscavam, na imitação 
dos hábitos das classes mais elevadas (upper classes), composta por 
1  “it certainly surprised many of those middle-class families who moved to the suburbs in the 

second half of the nineteenth century, looking for peace, quiet, privacy and an alternative to 
the unhealthy atmosphere of the City. instead of a green suburban idyll, what they found, in 
many cases, was a repetition of the evils of urban living they had been trying to escape: bad 
drains, little public sanitation, poorly constructed houses that were as damp as any lower-class 
hovel in the city, and less privacy than They had been led to expect. Certainly, there was no 
guarantee that the neighbors were as respectable as they might have wished. Of course, it is 
not unreasonable to find that space on the boundary between urban and rural would include 
many of the qualities of both. if we subtract the garbage and building debris, the preceding 
description of a typical suburban house could as easily be of a cottage in a sleepy agricultural 
village as an urban two-up two-down. However, the Victorian middle class expected more of 
their suburbs – and suburban space was very much considered “theirs” (WHELAN, 2010, p. 
14-15).
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banqueiros e aristocratas, alguma forma de aproximação, sendo, em sua 
maioria, trabalhadores que não contavam com nenhum benefício social 
(WHELAN, 2010).

Whelan (2010) ainda afirma que, apesar das pesquisas, ainda é 
muito difícil apontar como essa “identidade” da classe média se cons-
tituiu, assim como quem decidia quem fazia parte, quem não fazia e 
quem poderia vir a integrar essa parte da população. Segundo a autora, 
o aumento do número de seus “membros” fez com que ocorresse uma 
tentativa, por parte deles, de se definirem em contraste às outras classes 
e de solidificarem suas bases de poder. Assim, os subúrbios e o estilo 
de vida que os acompanhavam passaram a representar uma parte vital 
da percepção da classe média de si mesma. 

Ela ainda traz uma pesquisa realizada na década de 1970 por diversos 
geógrafos e sociólogos que, liderados por H. J. Dyos, se interessaram 
e pesquisaram acerca da movimentação ocorrida dentro dos subúrbios. 
Para tanto, eles levaram em conta os seguintes aspectos: quem se mudava 
de/para esses locais; quais negócios foram estabelecidos; quais aluguéis 
eram cobrados; quantas famílias viviam em cada casa; por quanto tempo 
as casas permaneciam sem locação; além de outras especificidades da 
vida suburbana do período Vitoriano. Os resultados foram, no mínimo, 
surpreendentes. A autora revela:

Ao invés de um vasto grupo de famílias tranquilas de 
classe média, o que esses estudiosos descobriram era um 
estado de constantes mudanças, economicamente instável 
e socialmente heterogêneo em espaços onde bairros de 
classe média antes respeitáveis, poderiam se tornar refú-
gios para a classe trabalhadora em dez anos, e favelas em 
plena expansão em quarenta. […] Escrever sobre subúr-
bios é comum em uma ampla variedade de textos, fictícios 
ou não, durante todo o período Vitoriano. O subúrbio de 
Londres entrou em ação no último terço do século XiX 
e, não coincidentemente, o número de obras literárias que 
tomam o subúrbio como seu assunto aumenta dramatica-
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mente durante este mesmo período. Este projeto é uma 
tentativa de ressuscitar, pelo menos parte do discurso do 
subúrbio como um espaço de contenção cultural, exami-
nando a literatura produzida em torno e sobre o sujeito 
(WHELAN, 2010, p. 15-16, tradução nossa)2.

Levando em conta todas essas características presentes na Era 
Vitoriana, podemos afirmar que a vida e a obra de Wilde eram bas-
tante polêmicas, para dizer o mínimo. Nascido em 16 de outubro de 
1854 em uma família protestante na irlanda, Wilde tinha uma relação 
conturbada com a igreja. Com sua intensa produção literária, que 
engloba peças teatrais e livros, hoje clássicos, ele abusava do humor 
ácido. Assim como em suas obras, o autor possuía um modo de vida 
que desafiava os valores impostos na sociedade. Seus escândalos 
sexuais envolviam diversos casos de homossexualidade, o que era 
considerado um crime grave na inglaterra Vitoriana, e que acabaram 
por desencadear um processo judicial no qual Wilde enfrentou o 
Marquês de queensbery (pai de seu amante, Lorde Alfred Douglas). 
Logo, as acusações enfrentadas pelo autor, somadas à perseguição 
vivida por ele acabaram acarretando sua prisão e condenação. Assim, 
Wilde passaria o resto de seus dias na cadeia, condenado ao trabalho 
forçado. Com sua saúde deteriorada e sua reputação arruinada, ele 
foi liberado e morreu em Paris em 1900.

Todos esses paradoxos presentes na era vitoriana são usados por 
Wilde em sua obra the importance of Being Earnest como uma maneira 
de “tirar sarro” dessa sociedade que vivia em contradição. Primeiramente, 
o título da obra traz um jogo de palavras que dá o tom à sátira. A palavra 

2 “Rather than a vast band of quiet middle-class households, what these scholars found was 
a constantly shifting, economically unstable, socially heterogeneous space where once-
respectable middle-class neighborhoods could become working-class refuges within ten years, 
and full-blown slums within forty. […] writing about the suburbs abounds in a wide variety 
of texts, both fi ctional and not, throughout the Victorian period. The London suburb came 
into its own in the last third of the nineteenth century, and not coincidentally the number of 
literary works that take the suburb as their subject increases dramatically during this same 
period. This project is na attempt to resurrect at least part of the discourse of the suburb as a 
space of cultural contention by examining the literature produced around and about the subject” 
(WHELAN, 2010, p. 15-16).
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Earnest, na língua inglesa, vem do verbo to earn, que é traduzido como 
“merecer”. Além disso, a palavra é utilizada como um adjetivo para 
descrever uma pessoa honesta, direita, prudente. O termo é homófono à 
palavra Ernest, um nome próprio. Daí o título: the importance of Being 
Earnest ou, como ficou traduzido nas edições publicadas no Brasil, a 
importância de ser Prudente.

A obra é uma sátira constante aos cidadãos daquela época. A 
peça acompanha as peripécias de Jack e Algernon, dois homens que 
se encaixam nos padrões vitorianos, mas que, mais tarde, descobrimos 
que possuem uma vida dupla no campo e na cidade. Essa vida dupla é 
caracterizada pela criação de personagens fictícios como uma forma de 
escaparem das obrigações enquanto cidadãos de alta classe, descons-
truindo, assim, alguns aspectos bastante valorizados na época, como por 
exemplo a honestidade e o casamento. Tal aspecto pode ser facilmente 
confirmado na fala de Lady Bracknell: “Para falar com franqueza, não 
sou a favor de noivados longos. Eles dão aos noivos a oportunidade de 
descobrir o caráter um do outro antes do casamento, o que acho que 
nunca é aconselhável” (WiLDE, 2011, p. 129). Ou pela fala de Alger-
non: “A verdade raramente é pura e jamais é simples. A vida moderna 
seria muito tediosa se fosse uma coisa ou outra, e a literatura moderna, 
então, seria uma completa impossibilidade!” (WiLDE, 2011, p. 105).

Cada personagem da obra representa um perfil que se encaixava 
dentro dos valores pregados por aquela aristocracia. Então, ao assistirem 
à peça, os cidadãos tinham a própria realidade escancarada. Algernon é 
o primeiro a “burlar” tais valores, comprometendo sua honestidade ao 
inventar um amigo doente para escapar de seus compromissos, como é 
retratado na cena do jantar com sua tia, Lady Bracknell.

[ALGERNON] é uma grande amolação e, nem preciso 
dizer, uma decepção terrível para mim, mas o fato é que 
acabo de receber um telegrama com a notícia de que meu 
pobre amigo Bunbury está novamente muito doente. 
(troca olhares com Jack) Ao que parece, eles acham que 
seria importante eu estar com ele.
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[LADy BRACKNELL] é muito curioso. Esse senhor 
Bunbury parece padecer de uma saúde extremamente 
frágil.
[ALGERNON] Tem razão, titia; o pobre Bunbury é um 
verdadeiro inválido. (WiLDE, 2011, p. 107).

Além disso, Algernon é quem começa toda a confusão retratada na 
peça ao “tomar” o papel de Ernest para conquistar a sobrinha do amigo, 
Cecily. Com seu jeito conquistador e boêmio, é ele quem ajuda a dar 
o toque de comédia em uma história que, tradicionalmente, seria mais 
séria. Jack, por sua vez, apesar de aparentar ser um homem extremamente 
sério, tem uma vida dupla, já que é Jack no campo e Ernest (Prudente) 
na cidade. Assim como Algernon, ele cria um falso irmão para fugir de 
um casamento.

[JACK] Meu caro Algy, não sei se você é capaz de en-
tender minhas verdadeiras razões. Falta-lhe seriedade 
para isso. quando uma pessoa se encontra na posição de 
tutor, ela tem que adotar um tom moral muito elevado 
em relação a todos os assuntos. é dever dela fazer isso. 
E como um tom moral elevado está longe de poder ser 
considerado algo que contribua muito quer para saúde, 
quer para a felicidade de uma pessoa, a fim de poder vir à 
cidade eu sempre fingi ter um irmão mais novo chamado 
Prudente, que mora em Albany e vive se metendo em 
terríveis enrascadas. E essa, meu caro Algy, é a pura e 
simples verdade (WiLDE, 2011, p. 105).

Lady Bracknell é a personagem que mais parece seguir à risca os 
ideais vitorianos. Entretanto, ela é um mero retrato de como tais valores 
são superficiais, ao agir de maneira extremamente gananciosa, visando 
apenas o dinheiro.
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[JACK] Bem, não vejo como poderia fazer isso. Posso 
apresentar a maleta quando a senhora quiser. Está no meu 
quarto de vestir lá em casa. Eu realmente acho que isso 
deveria satisfazê-la, Lady Bracknell.
[LADy BRACKNELL] Satisfazer a mim, senhor! O que 
tem isso a ver comigo? O senhor não pode estar imaginan-
do que eu e lorde Bracknell cogitaríamos em permitir que 
nossa única filha – uma menina criada com o mais extremo 
cuidado – entrasse para a família de um guarda-volumes 
e se unisse em matrimônio com uma maleta. Bom dia, 
senhor Worthing! (WiLDE, 2011, p. 110).

Aqui cabe ainda pontuar que na adaptação cinematográfica da his-
tória, lançada no ano de 2002, a sátira vai mais a fundo, sugerindo que 
Lady Bracknell não vem de uma família tradicional, sendo “apenas” uma 
dançarina. Gwendolen e Cecily são criadas para serem damas perfeitas 
na sociedade. Além disso, têm todo suporte para se tornarem mulheres 
admiráveis e com dotes valorizados socialmente. Entretanto, elas também 
têm seu lado de esperteza e malícia. Podemos notar tais traços ao acom-
panharmos a disputa pelo suposto Ernest (Prudente), ou quando Cecily 
já planeja seu futuro com Algernon mesmo tendo acabado de conhecê-lo.

[CECiLy] (um pouco encabulada e em tom confidencial) 
Minha querida Gwendolen, não há nenhuma razão para 
esconder isso de você. Nosso jornalzinho do condado por 
certo vai noticiar o fato na semana que vem. O senhor 
Prudente Worthing e eu estamos noivos.
[GWENDOLEN] (educadamente, levantando-se) Minha 
cara Cecily, acho que deve haver algum engano. O senhor 
Prudente Worthing está noivo de mim. O anúncio sairá 
no Morning Post 16 no máximo até sábado.
[CECiLy] (muito educadamente, levantando-se) Receio 
que você seja vítima de algum mal-entendido. Prudente 
me pediu em casamento exatos dez minutos atrás. (mostra 
o diário)
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[GWENDOLEN] (examina o diário cuidadosamente com 
seu lornhão) é muito curioso, pois ele pediu minha mão 
ontem, às cinco e meia da tarde. Você pode verificar o 
ocorrido, se quiser. (mostra seu próprio diário) Nunca 
viajo sem meu diário. é sempre bom ter algo sensaciona-
lista para ler no trem. Sinto muitíssimo, querida Cecily, se 
é uma decepção para você, mas creio que a precedência 
seja minha.
[CECiLy] Ficaria extremamente penalizada, querida 
Gwendolen, se isso lhe causasse algum sofrimento físico ou 
mental, mas me sinto na obrigação de observar que, desde 
que pediu a sua mão, Prudente claramente mudou de ideia.
[GWENDOLEN] (meditativa) Se o pobrezinho foi levado 
a cair na armadilha de fazer alguma promessa insensata, 
considerarei meu dever resgatá-lo imediatamente, e com 
mão firme. 
[CECiLy] (triste e pensativa) qualquer que tenha sido a 
infeliz cilada em que meu benzinho possa ter se metido, ja-
mais o recriminarei por isso depois que estivermos casados.
[GWENDOLEN] A senhorita se refere a mim, senhorita 
Cardew, como uma cilada? é muita audácia sua. Numa 
ocasião como esta, dizer o que se pensa é mais que um 
dever moral. é um prazer.
[CECiLy] A senhorita sugere, senhorita Fairfax, que Pru-
dente teria caído numa armadilha ao ficar noivo de mim? 
Como se atreve? Não é hora de usar a máscara frívola das 
boas maneiras. Não sou de rodeios. Dou nome aos bois.
[GWENDOLEN] (sarcástica) Folgo em dizer que nunca 
dei nome a boi algum. Está claro que nossas esferas sociais 
são muitíssimo diferentes.
(Entra merriman, seguido do lacaio. vem carregando 
uma bandeja, uma toalha de mesa e um suporte para 
prato. Cecily está prestes a retrucar. a presença dos 
criados exerce um efeito inibidor, sob o qual as duas 
moças se exasperam).
[MERRiMAN] Posso servir o chá como de costume, 
senhorita?
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[CECiLy] (carrancuda, mas com voz calma) Sim, como 
de costume.
(merriman esvazia a mesa e estende a toalha. uma longa 
pausa. Cecily e gwendolen olham uma para outra com 
fúria) (WiLDE, 2011, p. 123).

Logo, podemos perceber que, a todo momento, as falas das per-
sonagens ironizam os valores morais impostos naquela época. Por trás 
de toda essa ironia e humor, Wilde revela toda hipocrisia existente na 
sociedade. Como foi dito anteriormente, grande parte do texto gira em 
torno da homofonia das palavras “Earnest” e “Ernest”. Na peça, essa 
dualidade é construída enquanto, ao assumirem a identidade de “Ernest” 
(ou “Prudente”, na tradução oficial para o português), Jack e Algernon não 
estavam sendo “earnest”, ou, em “bom português”, prudentes e honestos.

2. o período eleitoral brasileiro de 2018 e os memes

Durante o período eleitoral de 2018, vimos exposto um cenário 
político que vinha se construindo ao longo de alguns anos com o forta-
lecimento de uma onda de pensamento conservador e do crescimento do 
apoio à extrema direita, consolidando-se, posteriormente, com a vitória 
do candidato que a representava. Jessé Souza, em seu livro a elite do 
atraso (2017), traça um panorama da construção do liberalismo brasileiro, 
perpassando as marcas deixadas pelo período da escravidão até chegar no 
cenário encontrado nas últimas décadas no país. O autor propõe, como 
posto a seguir, que o movimento liberal que surge no Brasil, diferen-
temente do movimento europeu do século XiX, adapta-se ao contexto 
brasileiro do século XX, criando raízes até o século atual.

Os novos tempos e o novo século pedem, no entanto, um 
liberalismo repaginado e habilitado para convencer e não 
apenas oprimir. O moralismo da nascente classe média 
urbana seria a melhor maneira de adaptar o mandonismo 
privado aos novos tempos. Pintando-o com as cores da 
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liberdade e da decência. O que estava em jogo aqui era 
a captura da classe média letrada pela elite do dinheiro, 
formando a aliança de classe dominante que marcaria o 
Brasil daí em diante (SOUzA, 2017, p. 76).

Apesar das diferenças históricas e de se adaptar ao contexto brasilei-
ro, conseguimos, ainda, perceber semelhanças com a sociedade vitoriana 
satirizada por Wilde. A noção de uma elite moralista que valoriza os 
costumes e as instituições tradicionais ainda permanece nos tempos de 
hoje. Entretanto, assim como na peça de Wilde, essa mesma sociedade que 
prega o conservadorismo é também uma sociedade de aparências, que, 
“longe dos holofotes”, pratica justamente o oposto do que diz acreditar.

Desde essa época, o liberalismo conservador, baseado 
no falso moralismo da higiene moral da nação, vai ser 
a pedra de toque da arregimentação da classe média que 
se cria nessa quadra histórica pela elite do dinheiro. O 
discurso moralista havia mostrado todo seu potencial de 
arregimentar e convencer sua clientela já na década de 
1920 com o movimento tenentista. Os tenentes, oficiais 
das forças armadas mais jovens de baixa e de média 
patente, pretendiam a renovação moral da nação de cima 
para baixo. […] O tenentismo havia mostrado a eficácia 
desse novo discurso típico da classe média. isso não sig-
nifica dizer que o moralismo não tenha eco também nas 
outras classes. Em alguma medida esse discurso nos toca 
a todos. Mas na classe média ele está em casa. é que as 
classes sociais estão sempre disputando não apenas bens 
materiais e salários, mas, também, prestígio e reconheci-
mento, ou melhor: legitimação do próprio comportamento 
e da própria vida. As classes superiores, que monopolizam 
capital econômico e cultural, têm que justificar, portanto, 
seus privilégios (SOUzA, 2017, p. 76).

Como pudemos observar, o discurso moralista é usado para perpe-
tuar o status de uma superioridade moral das classes mais privilegiadas 
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e ajuda a manter a ordem social e econômica dominante. A mesma ideia 
de manter as instituições de poder em seu lugar “sagrado”, como na peça 
em questão com o casamento permitido apenas entre famílias aristocratas, 
ainda toma lugar na sociedade atual, moldando-se ao contexto presente.

Assim como os valores morais se adaptam aos contextos históricos, 
o mesmo acontece com o universo do humor. O espectador, que saía de 
casa para ver a sociedade e a si mesmo retratados nos palcos teatrais, 
pode, hoje, além de fazer o mesmo, ver também a sátira estampada num 
programa de humor televisivo ou até mesmo nas redes sociais com os 
memes. O novo gênero, que surge nas redes sociais, é capaz de transmi-
tir uma mensagem rápida, unindo imagem e frases curtas. Em o gene 
Egoísta (1976), Richard Dawkins, criador do termo meme, pontua o que 
seria o conceito:

[…] Precisamos de um nome para o novo replicador, 
um substantivo que transmita a ideia de uma unidade de 
transmissão cultural, ou uma unidade de imitação. “Mi-
meme” provém de uma raiz grega adequada, mas quero 
um monossílabo que soe um pouco como “gene”. Espero 
que meus amigos helenistas me perdoem se eu abreviar 
mimeme para meme. Se servir como consolo, pode-se, 
alternativamente, pensar que a palavra está relacionada 
à “memória” ou à palavra francesa memê (DAWKiNS, 
1976, p. 112).

Segundo ele, um meme pode ser uma melodia, uma ideia, um slo-
gan, uma moda de vestuário e, até mesmo, maneiras de fazer potes ou 
de construir arcos. Para explicar como esse “novo replicador” funciona, 
Dawkins faz uma comparação com os genes.

[…] Da mesma forma como os genes se propagam no 
“fundo”, pulando de corpo para corpo através dos esper-
matozóides ou dos óvulos, da mesma maneira os memes se 
propagam no “fundo” de memes, pulando de cérebro para 
cérebro por meio de um processo que pode ser chamado, 
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no sentido amplo, de imitação. Se um cientista ouve ou 
lê uma ideia boa, ele a transmite a seus colegas e alunos. 
Ele a menciona em seus artigos e conferências. Se a ideia 
pegar, pode-se dizer que ela se propaga, por si própria, 
espalhando-se de cérebro em cérebro (DAWKiNS, 1976, 
p. 112).

Ainda nesta linha de pensamento, o estudioso caracteriza essas estru-
turas como estruturas vivas. Segundo ele, ao plantar um “meme fértil” na 
mente de alguém, essa pessoa se torna um veículo de propagação deste. 
E é por meio dessa “imitação” que, de acordo com Dawkins (1976), eles 
se replicam. Mas, ele ainda alerta: “da mesma maneira como nem todos 
os genes que podem se replicar têm sucesso em fazê-lo, da mesma forma 
alguns memes são mais bem sucedidos no ‘fundo’ do que outros. isso é 
análogo à seleção natural” (DAWKiNS, 1976, p. 113).

Para que os memes sobrevivam, o autor define três requisitos que 
devem ser cumpridos: longevidade, fecundidade e fidelidade à cópia. 
Sendo os dois últimos os mais importantes para determinar o sucesso ou 
não na disseminação dessas ideias. Segundo o autor, no caso da fecundi-
dade, se tratarmos o meme como uma ideia científica, podemos afirmar 
que sua difusão dependerá do quão aceitável ela é para a população de 
cientistas, isto é, quantas vezes ela é citada em revistas científicas nos 
anos seguintes (DAWKiNS, 1976).

Já no que diz respeito à fidelidade à cópia, ele ressalta que os me-
mes são transmitidos de forma alterada, ou seja, a cada vez que eles são 
“passados” para outras pessoas, sofrem alterações na ênfase, podem vir 
atrelados a outras ideias, a outras interpretações, entre outros. Sendo as-
sim, “a transmissão dos memes está sujeita à mutação contínua e também 
à mistura” (DAWKiNS, 1976, p. 114).

No período eleitoral de 2018, nos deparamos com uma enxurrada de 
textos desse tipo. Dentre essas possíveis reproduções, mutações e fusões a 
que estão sujeitos os memes, se sobressaíram, principalmente, dois perfis 
estereotipados para satirizar os eleitores inclinados aos ideais de direita. 
Com inúmeros memes que variavam a combinação de imagens e frases, 
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o “cidadão de bem” e a “Barbie fascista” se tornaram denominações 
generalizadas para se referir a esses eleitores, que se encaixariam nos 
estereótipos dessas figuras.

Os memes da “Barbie fascista” (Figuras 1 e 2) combinam a ima-
gem da famosa boneca – que durante muitos anos foi a reprodução de 
um padrão de beleza ocidental – com alguma frase que demonstraria 
a incoerência de pensamentos e atitudes de uma elite brasileira, a qual 
teria as mesmas características físicas do brinquedo tratado. Além da 
aparência física – pele branca, cabelos loiros e lisos, corpo magro e 
olhos claros –, a Barbie também simboliza o estilo de vida das classes 
sociais mais abastadas, ao ser uma personagem rica e protagonista de 
narrativas ficcionais de uma vida perfeita. Os memes da Barbie fascista 
(Figuras 1 e 2) criticam, principalmente, uma elite branca que, além de 
não ser consciente de seus privilégios, prega ideais morais e religiosos, 
mas não sustenta seu discurso quando tem atitudes opostas no cotidiano.

Figura 1                                                Figura 2 

Meme Barbie fascista sobre tortura           Meme Barbie fascista sobre preconceitos
           Fonte: Tech ao Minuto, 2018.                      Fonte: Redação Veja, 2018.

Somado à figura da Barbie, também ressurge a figura do cidadão 
de bem, termo pelo qual o próprio candidato vencedor das eleições pre-
sidenciais de 2018 se intitula e também se intitulam seus apoiadores. O 
cidadão de bem seria um homem hétero, cristão, a favor da família e de 
valores éticos tradicionais. No entanto, o termo se torna piada dentro da 
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comunidade adversária, já que o cidadão de bem, além de, na maioria dos 
casos, possuir postura contrária a seus valores, como vemos nas Figuras 
3 e 4, também não seria a favor do bem-estar comum, ao ser violento, 
racista, machista, homofóbico e corrupto.

Figura 3 – Meme #Meu amigo secreto          Figura 4 – Meme sobre cidadão de bem

                 
        Fonte: twitter Patrícia Lélis, 2018.                  Fonte: Gerador de Memes, 2018.

Tanto os memes da Barbie quanto os memes do cidadão de bem 
configuram o que Souza (2017) aponta como a principal estratégia para 
legitimação da suposta superioridade e dos privilégios da classe média: 
a perfeição moral.

Existe uma ambiguidade nesse sentimento, em relação aos 
ricos, que vincula admiração e ressentimento. A suposta 
superioridade moral da classe média dá a sua clientela tudo 
aquilo que ela mais deseja: o sentimento de representa-
rem o melhor da sociedade. Não só a classe que merece 
o que tem por esforço próprio, conforto que a falsa ideia 
da meritocracia propicia; mas, também, a classe que tem 
algo que ninguém tem, nem os ricos, que é a certeza de 
sua perfeição moral (SOUzA, 2017, p. 77).

Esses memes tocam na estratégia de sustentação do lugar alcança-
do pela classe média, uma vez que eles criticam justamente essa falsa 
perfeição moral. Dessa forma, expõem não somente as incoerências nos 
posicionamentos e atitudes da classe média, mas também questionam as 
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falsas prerrogativas que justificam a posição privilegiada dessas classes 
sociais. Os memes não agiram apenas como forma ácida de criticar 
a elite, mas também descortinaram um comportamento muitas vezes 
despercebido de pessoas que ocupam essas posições sociais. é também 
pela onda dos memes, do amplo acesso aos recursos tecnológicos e do 
contexto das redes sociais, que democratizam o acesso às informações, 
que muitos casos de racismo, machismo, homofobia e assédio moral 
foram denunciados amplamente por meio das redes sociais e tomaram 
destaque em mídias tradicionais.

Nos Estados Unidos, o meme “Karen”, que se assemelha ao meme 
da Barbie, satiriza o que seria um nome comum a um perfil de mulheres 
brancas, conservadoras e privilegiadas que teriam práticas racistas e se 
considerariam moralmente superiores. A partir desses memes, tanto no 
contexto brasileiro como no norte-americano, começa-se, então, a prática 
de nomear os agressores desses tipos de crimes (racismo, machismo, 
homofobia etc.) com os nomes dessas figuras estereotipadas: Barbie, 
Karen ou cidadão de bem.

Como última análise, cabe também trazer uma situação ocorrida com 
o lançamento do filme Bohemian Rhapsody, longa que conta a história 
da banda Queen. O lançamento, que coincide com a tensão política de 
2018, traz algumas questões similares à represália sofrida por Wilde no 
século XiX. isso porque muitas pessoas que assistiram ao filme se sen-
tiram incomodadas com as cenas que tratavam da sexualidade do voca-
lista da banda, Freddie Mercury. Esse fato causou repercussão nas redes 
sociais e gerou memes, como o presente na Figura 5, criticando a parte 
da população que consome a arte de artistas LGBTqiA+, mas reprime e 
condena a orientação sexual destes. Apesar dos avanços nas conquistas 
de direitos dos grupos minoritários, ainda carregamos conosco os traços 
da mesma mentalidade preconceituosa e moralista que pôs Oscar Wilde 
na prisão por ser homossexual.
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Figura 5 – Meme sobre crítica a artistas LGBTqiA+

Fonte: Usuária Twitter.

Levando em conta o que foi posto inicialmente, confirma-se a cons-
tatação de Bergson (1983) no que diz respeito ao exagero da comédia se 
aproximar da vida real. Tanto um personagem infantil tão estereotipado 
como a Barbie quanto os personagens absurdamente viciosos de Wilde 
tornam-se representações compatíveis com os sujeitos de suas épocas. A 
sátira molda-se às especificidades do tempo em que está inserida, mas, 
ao final, as conclusões são as mesmas: os absurdos da vida real podem, 
muitas vezes, se assemelhar mais à comédia do que ao drama, assim 
como afirma o autor.

3. a importância da sátira

Em 2014, Sophia McClennen e Remy Maisel publicaram o livro 
is satire saving our nation? mockery and american Politics (a sátira 
Está salvando nossa nação? Zombaria e Política americana, tradução 
nossa), no qual elas oferecem um panorama sobre a história da sátira, e 
analisam seus efeitos na sociedade. Consoante as autoras, desde que o ser 
humano começou a se organizar em sociedade, a sátira se fez presente. 
Temos, ao longo da história, diversos exemplos de imperadores, reis e 
pessoas ocupando altos cargos políticos, se utilizando de tais patentes 
para se tornarem verdadeiros tiranos. Desde Calígula e Nero na Roma 
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Antiga, passando por ivan iV e Carlos Vi na idade Média, até Mussolini, 
Hitler e Pinochet nos tempos modernos (McCLENNEN; MAiSEL, 2014).

A sátira é um gênero literário que funciona como uma crítica so-
cial, chamando a atenção às falhas humanas do dia a dia. Embora ainda 
seja vista como uma forma ácida e, muitas vezes, radical de expressar 
os problemas presentes em um indivíduo ou sociedade, a sátira tem sua 
importância. E por ter como principais alvos assuntos polêmicos como 
economia, política, religião e pessoas do alto escalão social, o gênero 
atrai as massas populares ao ridicularizar grandes figuras, visto que 
grande parte da população não teria outra forma de desafiar tais figuras 
e demonstrar sua indignação. A sátira é um gênero subversivo e, muitas 
das vezes, fatal para aqueles que governam porque expõe os absurdos 
por trás do poder, como é apontado no livro:

Esse livro já mostrou como a sátira respondeu a uma série 
de crises em nosso país. Com humor, com conhecimento, 
com um pouco de colaboração, a sátira já ajudou diversas 
vezes a expor a forma com a qual diversas estruturas de 
poder ameaçaram a saúde da nossa democracia. A sátira 
expôs mentiras, fraudes, falácias lógicas e abusos de po-
der. Mas ela fez mais que isso; ela nos deu esperança à 
face do que podem parecer probabilidades intransponíveis. 
Contra a mídia corporativa, política corporativa, e uma 
cultura do medo, a sátira tem nos lembrado que nós temos 
sim a habilidade de mudar as narrativas que governam 
essa nação, que nós podemos falar a verdade para quem 
está no poder, e que – acima de tudo – nós podemos nos 
divertir enquanto o fazemos. A sátira tem nos dado ícones 
para admirar, colegas para torcer, e de forma simples, mas 
efetiva, meios de expressarmos nosso ultraje, espalhar a 
palavra, e pedir por mudança (MCCLENNEN; MAiSEL, 
2014, p. 200, tradução nossa)3.

3 This book has shown how satire has responded to a series of crises in our nation. With humor, 
with insight, with a collaborative wink, satire has repeatedly helped to expose the way that 
existing power structures have threatened the health of our nation’s democracy. Satire has 
exposed lies, deception, logical fallacies, and abuses of power. But it has done more than that; 
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Conforme posto acima, fica claro como a sátira possui uma função 
vital em uma sociedade democrática, como uma maneira de abordar 
assuntos que ainda são considerados por muitos como tabus, especial-
mente em períodos de crise, como ocorreu em 2018 durante o período 
eleitoral brasileiro. A crescente produção de sátiras, apesar de ser um 
forte sinal de que estamos passando por um período de crise, também 
é sinal de uma sociedade livre e democrática, dada a sua produção e 
disseminação.

Amy Goodman nos lembra que “A liberdade de expressão 
é a última linha de defesa da democracia. Nós devemos 
exigi-la. Defendê-la. E acima de tudo, usá-la – agora”. 
quando combinamos liberdade de expressão e sátira, 
nós fazemos mais que vigiar a última linha de defesa 
da democracia; nós usamos sagacidade para expor seus 
inimigos e nós estimulamos seus cidadãos a se juntarem 
à luta. Então agora você deve se perguntar: você quer rir 
com a gente ou você quer rir da gente? (MCCLENNEN; 
MAiSEL, 2014, p. 201, tradução nossa)4.

Sendo assim, podemos afirmar que a sátira é uma poderosa fer-
ramenta para a população em momentos de crise. Por meio dela, a 
sociedade é capaz de fazer uma autocrítica, identificando suas falhas 
e, assim, cobrando de seus governantes as medidas necessárias para 
sua resolução.

it has given us hope in the face of what can seem like insurmountable odds. Against corporate 
media, corporate politics, and a culture of fear, satire has reminded us that we do indeed have 
the ability to change the narratives that govern this nation, that we can speak truth to power, 
and that – most of all – we can have fun while we do it. Satire has given us icons to look up 
to, peers to cheer on, and simple, yet effective, ways to express our outrage, spread the word, 
and ask for change (MCCLENNEN; MAiSEL, 2014, p. 200).

4 Amy Goodman reminds us that “Free speech is democracy’s last line of defense. We must 
demand it. Defend it. And most of all, use it – now” (14). When we combine free speech 
and satire, though, we do more than stake out democracy’s last line of defense; we use wit 
to expose its enemies and we energize its citizens to join the fight. So now you have to ask 
yourself, do you want to laugh with us or do you want to laugh at us? The decision is up to 
you (MCCLENNEN; MAiSEL, 2014, p. 201).
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considerações finais

A partir das análises feitas sobre as produções satíricas inseridas 
em dois universos totalmente distintos, podemos perceber que a ideia da 
existência de classes moral e etnicamente superiores ainda permanece 
como estratégia na manutenção de um sistema baseado em desigualdades 
sociais e econômicas. E esta também é a razão pela qual conseguimos 
estabelecer relações comparativas entre uma obra inglesa do século XiX e 
um gênero textual que surge na internet no século XXi. Considerando os 
contextos apontados, constata-se a importância da sátira como ferramenta 
de denúncia, crítica e exposição das mazelas da sociedade e, sobretudo, 
como afirmação de práticas democráticas. Onde há espaço para a sátira, 
há espaço para democracia, mesmo que esta esteja por um fio.

Com isso, nota-se, assim como já constatava Bergson (1983), o papel 
fundamental da comédia nas práticas sociais. “O riso tem uma significa-
ção e um alcance sociais, […] e que afinal só o homem é cômico”. Só o 
homem é capaz de combinar suas inteligências e dar luz aos problemas de 
seu universo com a comicidade. Por fim, conclui-se que a sátira é, dentre 
outras coisas, um importante produto da racionalidade humana, uma vez 
que o homem, além de ser capaz de se organizar politicamente, também 
é capaz de usar suas habilidades de criação do cômico para refletir sobre 
suas próprias práticas políticas.
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RESiSTêNCiA DiSCURSiVA E SUBVERSãO NAS 
iMAGENS PRODUziDAS E APRESENTADAS 

NO LiVRO “ELzA”

Bruna Fernandes Barros

considerações iniciais

Elza Soares talvez seja a personalidade que melhor conte a história 
da periferia brasileira dentro de sua própria história. Desde a infância 
pobre, a fome, a falta de acesso à escola, o casamento forçado e a mater-
nidade precoce até a luta pela sobrevivência de sua família e a constante 
necessidade de se provar mesmo depois da fama, Elza parece ter em sua 
própria trajetória um enredamento de histórias que perpassa a vida de 
inúmeras brasileiras e brasileiros, principalmente aquelas de mulheres 
negras.

A motivação por analisar uma pequena parte do símbolo que é esta 
cantora surge de compreender como a coletividade e a individualidade 
nunca de fato se separam, uma e outra caminham se cruzando, sobrepon-
do-se. Esse entrelaçamento, que posso considerar como um enredamento 
discursivo, partindo da noção de discurso de Foucault (2008) como uma 
construção de saberes sociais, proporciona que um recorte da história 
periférica brasileira se manifeste no caminho percorrido por Elza.

As imagens do livro Elza (CAMARGO, 2018) foram selecionadas 
por este ser um material contemporâneo, e por buscar compreender 
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quem é ou quem está sendo Elza Soares. No livro, zeca Camargo se 
empenha em contar a história da cantora ressaltando sua humanidade, 
sua força, suas fraquezas, talvez tentando desvendar o enigma de como 
uma menina negra saiu da extrema pobreza do Rio de Janeiro para o 
sucesso e reconhecimento internacional. O livro Elza possui inúmeras 
fotografias da vida da cantora, mas, para este estudo, foram selecionadas 
as seis fotografias produzidas por Daryan Dornelles especialmente para 
o livro (Figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6). Tais imagens parecem buscar contribuir 
para o entendimento da trajetória da cantora e da sua conturbada história 
profissional e pessoal.

A partir dos estudos da Análise Crítica do Discurso, utilizando a 
metodologia Dialética-Relacional de Fairclough (2009) e a Semiótica 
Social (VAN LEWEEN, 2005), tenho como objetivo identificar a consti-
tuição da resistência discursiva (BARROS, 2019) nas imagens produzidas 
para o livro Elza e analisar como estas podem atuar como catalisadores 
subversivos coletivos e individuais. A hipótese que se apresenta mais 
fortemente seria a de que a resistência discursiva se faz presente em 
diferentes níveis em cada imagem apresentada, seja por meio do ques-
tionamento do padrão estético, ressaltando rugas no dorso (Figura 5), 
ou do enaltecimento da negritude, associando o dourado (ouro) à pele 
negra (Figura 3).

Para a realização do estudo, no primeiro momento apresentarei um 
breve resumo da trajetória de Elza Soares, seguido de um apanhado histó-
rico do papel da mulher negra na sociedade brasileira nas últimas décadas. 
Na seção seguinte discorrerei sobre o feminismo e o desenvolvimento 
histórico e teórico do feminismo negro como movimento de resistência 
social. Em seguida, dialogarei com os conceitos de discurso, resistência 
discursiva e subversão e apresentarei a metodologia a ser utilizada. Por 
fim, farei a análise discursiva das seis imagens produzidas para o livro 
Elza, escrito por zeca Camargo.
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1. elza e o Brasil: as muitas vidas na trajetória de elza soares

Na década de 1930, a menina Elza sofria as consequências de uma 
estrutura racista, elitista e patriarcal, mesmo sem poder nomeá-la. Tan-
tas décadas depois, o Brasil e o mundo do século XXi ainda não foram 
capazes de desmantelar essa estrutura desigual. Historicamente, o que se 
observa é esse processo sistemático de exploração que atravessa grande 
parte da população brasileira. Os desenvolvimentos, claro, não são line-
ares, as conquistas populares não são ascendentes e sofrem resistência 
e embate constantes. A história de Elza Soares se apresenta como um 
pequeno recorte histórico da população periférica brasileira e suas lutas, 
demonstro esse paralelo nesta seção.

As memórias de infância e adolescência de Elza Soares no livro 
Elza (CAMARGO, 2018) são marcadas pela fome e pela miséria. Histo-
ricamente, uma realidade para milhões de brasileiros. Durante a primeira 
infância de Elza, nascida em 1930, ainda não havia uma estrutura política 
de combate à fome, o que teria início apenas no fim daquela década, 
ganhando força no decênio seguinte.

[…] no transcurso do Estado Novo (1937-1945), a partir 
da instituição do salário-mínimo, da criação do Serviço 
de Alimentação da Previdência Social (SAPS) e da Co-
missão Nacional de Alimentação (CNA), entre outras 
intervenções estatais, registra-se a emergência da política 
social de alimentação e nutrição, denotando que o Estado 
brasileiro procurava se aparelhar de novos mecanismos 
que lhe garantissem legitimidade e hegemonia (VAS-
CONCELOS, 2005, p. 441).

No entanto, o combate à fome duraria ainda muitos anos no Bra-
sil, que saiu Mapa da Fome apenas em 2014. O Mapa da Fome é um 
regulador criado pela ONU para identificar em quais países ao menos 
5% da população ingere menos calorias do que o recomendável. Em sua 
primeira apresentação como cantora para um grande púbico, no histórico 



80

engajamentos Contemporâneos: linguagem, polítiCa e eduCação

programa de calouros de Ari Barroso, Elza foi perguntada de maneira 
debochada pelo apresentador de que planeta tinha vindo, a cantora foi 
categórica: “do planeta fome” (CAMARGO, 2018, p. 67).

As inúmeras ações políticas tomadas no Brasil contra a fome durante 
décadas, e intensificadas no governo do presidente Luís inácio “Lula” 
da Silva, possibilitaram que o país saísse do Mapa da Fome em 2014. 
No entanto, devido ao desmonte de programas sociais de alimentação 
provocados pelo governo federal desde 2016, vemos esse avanço sendo 
desmantelado. Em 2020, a ONU anunciou a provável volta do Brasil à 
lista do Mapa da Fome1.

Para além da extrema pobreza, Elza afirma ter tido uma infância 
feliz, que foi interrompida ao ser forçada a se casar aos 13 anos. Devido 
ao que afirma ter sido um mal-entendido de seu pai, por acreditar que 
a menina teria sido abusada por Alaordes. Elza foi, então, forçada a se 
casar com seu possível abusador, também um adolescente de 17 anos, 
na época (CAMARGO, 2018).

O casamento infantil ainda é uma prática a ser combatida no Brasil, 
mesmo sendo considerado crime. O país ocupa o quarto lugar em número 
de casamentos envolvendo menores de 18 anos. Nesse cenário, as me-
ninas são expressivamente o maior número. Em 2016, 109.350 meninas 
e 28.375 meninos se casaram (PLAN, 2020).

Na vida de Elza, assim como de muitas meninas e meninos, o casa-
mento veio como uma interrupção abrupta da infância e da liberdade. A 
união forçada trouxe muito mais do que a infância perdida a Elza, trouxe 
também 7 filhos e a violência constante praticada pelo marido. O primei-
ro filho nasceu quando a menina tinha 14 anos. Aos 18 anos, já tinha 4 
filhos. Com tantos filhos e a extrema pobreza, Elza perdeu seu segundo 
filho, Raimundo. O menino estava com pneumonia e como era muito 
fraco não resistiu, mesmo com medicação. Mais tarde, Elza engravidou 
novamente e, para não perder outro filho, decidiu entregar Gilson, o mais 
novo, aos cuidados de seus padrinhos (CAMARGO, 2018).

1  A esse respeito, consultar: https://exame.com/brasil/brasil-esta-voltando-ao-mapa-da-fome-
diz-diretor-da-onu/.

https://exame.com/brasil/brasil-esta-voltando-ao-mapa-da-fome-diz-diretor-da-onu/
https://exame.com/brasil/brasil-esta-voltando-ao-mapa-da-fome-diz-diretor-da-onu/
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No Brasil, a gravidez na adolescência ainda é expressiva, são, em 
média, 400 mil crianças nascidas de mães adolescentes (SBP, 2019). 
Hoje, a falta de acesso a métodos contraceptivos e, principalmente, de 
informação e educação sexual podem ser apontados como motivos desse 
alto número. Mas existe um outro agravante, a violência sexual sofrida 
por meninas, muitas vezes, dentro de casa.

Dados do Ministério da Saúde organizados pelo jornal Folha de São 
Paulo mostram que a cada três pessoas abusadas sexualmente, uma é 
menina entre 12 e 19 anos. A mesma análise apresenta que a maioria dos 
abusos (68%) acontece dentro de casa, sendo que 12% tem o pai como 
o abusador, 12% o padrasto e 26% outra pessoa conhecida (CUBAS; 
AMÂNCiO, 2019). No casamento de Elza os abusos eram constantes. 
Em seus relatos fica claro que não existia, de sua parte, nenhuma von-
tade de se envolver sexualmente com o marido e que as relações eram 
forçadas. Na época, já existia o preservativo masculino, mas o acesso 
ao contraceptivo, assim como à educação sexual, era praticamente ine-
xistente naquela realidade (CAMARGO, 2018).

Até começar a cantar, Elza trabalhou no que aparecia, lavou roupas, 
limpou casas, até trabalhou em um manicômio, onde relata que conseguia 
pegar comida para levar para os filhos (CAMARGO, 2018). Mesmo com 
tantos trabalhos não era fácil colocar comida na mesa e a situação, hoje, 
não é diferente para outras milhares de famílias que têm como renda 
principal a de uma mulher negra: 63% das famílias abaixo da linha da 
pobreza são chefiadas por elas (SAMiLy, 2020).

Além de trabalhar fora do âmbito doméstico, Elza também precisava 
cuidar dos filhos e do marido, este com tuberculose, o qual passava muito 
tempo internado e já não contribuía financeiramente para as despesas 
da casa (CAMARGO, 2018). O trabalho não remunerado praticado por 
mulheres, como o cuidado com a casa, marido, filhos, idosos, representa, 
em média, 9% do PiB nacional. As mulheres fazem o trabalho base, que 
move a economia, mas não só não recebem por ele, como são subalter-
nizadas exatamente por realizá-lo, no lugar de uma função diretamente 
rentável (MELO; THOMé, 2018).
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Com a morte de Alaordes, seu marido, e o envolvimento cada vez 
mais profundo com o meio musical, a vida de Elza foi se transformando. 
Mas não sem envolver muita luta e resistência contra o preconceito e o 
racismo, assuntos que trabalho na próxima seção.

2. Feminismo negro e a subversão da margem ao centro

O Brasil foi o país que mais recebeu negros escravizados. Estima-se 
que a quantidade de pessoas traficadas para a escravidão no Brasil repre-
sentava 46% do total desta prática no mundo. A divisão de tarefas entre 
mulheres e homens negros eram claras: o escravizado negro realizava 
trabalhos externos e referentes à produção; a mulher escravizada recebia 
tarefas referentes ao ambiente doméstico (SAMiLy, 2020).

Essa lógica do trabalho se mantém preponderante até hoje. As mu-
lheres negras continuam sendo postas como o símbolo doméstico, pois 
são maioria em serviços de limpeza e cuidados com a casa e as crianças, 
enquanto homens negros são destinados a trabalhos que exigem esforço 
físico. Essa racionalidade não se dá sem profundas consequências sim-
bólicas. A submissão da mulher negra ao serviço doméstico e do homem 
negro à força remetem também aos espaços imagéticos que estes ocupam 
na sociedade. Enquanto a primeira é costumeiramente colocada na posi-
ção subalterna de servir aos brancos ou a uma elite, silenciosamente, o 
segundo é animalizado, com a crença voltada para uma suposta força e 
ignorância que só teria utilidade se aplicada em trabalhos braçais.

A construção apresentada pode ser comprovada em dados sociais. 
Homens brancos possuem rendimentos até 159% maiores do que mu-
lheres negras na mesma posição (RiBEiRO et al., 2020). Das casas que 
possuem como principal renda a da mulher negra, 63% estão abaixo da 
linha da pobreza e, durante a pandemia do covid-19, 58% das mulheres 
desempregadas são negras (SOF, 2020).

No entanto, estar na periferia, viver à margem da sociedade, não 
apenas simboliza um movimento de repressão, mas também incita à 
resistência. Assim como Foucault (1988) afirma que onde há poder há 
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resistência, Kilomba (2019) afirma que a resistência se faz presente onde 
existe opressão. A autora retorna a hooks (2019) para situar a margem 
como “um local de resistência” (KiLOMBA, 2019, p. 68).

Nessa resistência surge a teoria feminista negra, que, diferentemente 
do feminismo de centro, sufragista, trabalha com subjetividades a partir 
da margem social. No entanto, há que considerar que, apesar do que 
acredita a noção hegemônica do feminismo branco, todo movimento 
feminista parte de subjetividades. Afinal, as pautas são traçadas por 
sujeitos bem particulares, mas que em determinado ponto convergem 
em suas demandas sociais. O que por vezes acontece é o movimento 
feminista dito branco, assim como toda a branquitude e ações praticadas 
por ela, considerar-se neutro, imbuído da razão da ciência, colocando o 
que está fora (o não-branco) como subjetivo, parcial, emocional, não-
lógico (HOOKS, 2019).

Para além da questionável oposição entre razão e emoção, um mo-
vimento social é sempre subjetivo, assim como é sempre coletivo, pois 
se refere a demandas que são sim individuais, mas o extrapolam para 
serem representativas de grupos específicos. E é baseada nessa lógica do 
feminismo negro – abordada por hooks (2019), Kilomba (2019) e tantas 
outras pesquisadoras negras – que me apoio para analisar a história de 
Elza Soares, semelhante àquelas daqueles que, historicamente, são os 
mais fragilizados no nosso país.

3. resistência discursiva na prática social

Neste estudo, discurso se apresenta com o sentido principal de “uma 
forma de construir aspectos do mundo associada a uma perspectiva social 
particular.” (FAiRCLOUGH, 2009, p. 1). O que nos remete ao discurso 
como uma prática social, capaz de manter a lógica vigente, transformá-la 
ou subvertê-la completamente. E, claro, tudo isso sendo conduzido ati-
vamente por sujeitos em sua consciência ou inconsciência. inconsciente 
porque nem todo saber está racionalmente disposto. Entretanto, é impor-
tante ressaltar que, na medida em que ideias hegemônicas com base na 



84

engajamentos Contemporâneos: linguagem, polítiCa e eduCação

opressão se consolidam, estas fazem mais do que simplesmente existir, 
uma vez que se perpetuam como uma ideia única essencial, apagando 
sua origem e reproduzindo uma forma naturalizada.

Consoante Foucault (2009), um dos procedimentos utilizados pelo 
poder hegemônico para regular o que pode ser considerado verdade é 
a interdição. é assim que se define o que pode ser considerado tabu ou 
impróprio. Outro procedimento é a supressão daquele sujeito conside-
rado louco ou fora da razão aceita. O terceiro procedimento é a vontade 
de verdade que “é ao mesmo tempo reforçada e reconduzida por todo 
um compacto conjunto de práticas como a pedagogia” (FOUCAULT, 
2009, p. 17). Tudo isso é construído de maneira a ser aceito como natu-
ral, essencial, portanto, dificilmente será questionado pela maior parte 
da população intuitivamente e faz com que algo seja considerado como 
inerente à sociedade.

Resistência discursiva é a fagulha que surge em meio ao status quo 
discriminatório, parte do desenvolvimento de que é no discurso e a partir 
dele que se forma o sujeito e, consequentemente, suas ações sobre o mun-
do. E neste movimento, que não é linear, mas dialético e enredado, são 
construídos mundos, ideologias opositoras, materialidade. Ao abordar o 
conceito de resistência discursiva, aponto para um movimento de signi-
ficação que não simplesmente paira no mundo das ideias, mas atravessa 
o cotidiano, a vivência e as ações do sujeito. Resistência discursiva pode 
consistir no movimento consciente pelo sentido no cotidiano, buscar 
ressignificar a existência dos subalternizados, opor-se à dominação de 
ideias opressoras, atuar criticamente mesmo quando situado em um grupo 
considerado minoritário simbolicamente (BARROS, 2019).

Foucault (1988) afirma que o poder não se concentra em um ponto, 
mas se manifesta em diferentes esferas. E, se onde há poder há resistên-
cia, esta última segue lógica semelhante. A resistência não se constitui 
de uma massa imóvel concentrada, sua existência persiste onde o poder 
se manifesta. é possível dizer, inclusive, que a resistência em si é uma 
forma de poder, mas que se posiciona em oposição. Mas em oposição a 
quê? À opressão?
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Ser oprimido significa ausência de opções. Esse é o 
primeiro ponto de contato entre o oprimido e o opressor. 
Na sociedade em que vivemos, muitas mulheres podem 
fazer escolhas (boas ou más); nesse sentido, termos como 
exploração e discriminação descrevem melhor o fardo 
comum da mulher estadunidense (HOOKS, 2019, p. 32).

A autora se refere à mulher estadunidense, mas poderia ser à 
brasileira. E nesta nuance entre opressão e discriminação algo pode 
se dissolver de maneira a apagar a desigualdade de gênero. Nesse âm-
bito, a resistência discursiva se apresenta da forma mais sutil, desde 
a admiração e o apoio a mulheres no âmbito coletivo até à objeção à 
maternidade compulsória na esfera individual. Ou ainda simplesmente 
resistir assumindo sua identidade, desejos e atitudes em uma época em 
que muitos lutam para suprimi-la, como conta a história de Elza Soares 
(CAMARGO, 2018).

4. desenvolvimento metodológico

Este trabalho se alinha à Análise Crítica do Discurso (ACD), in-
corporando tanto o seu cunho social, ao abordar questões raciais e de 
gênero, como multidisciplinar, especialmente no que concerne à apro-
ximação entre as contribuições filosóficas de Foucault (1988, 2009) 
e do feminismo negro de Kilomba (2019) e hooks (2019). Dentro da 
ACD, aplico a metodologia Dialética-Relacional de Fairclough (2009) 
em conjunto com a Semiótica Social de van Leween (2005) a respeito 
da análise de imagens.

A Dialética-Relacional é a abordagem que organiza a análise 
apresentada. A metodologia aplica o conceito de erro social, que seria 
uma ação discursiva com o fim de manutenção do poder hegemônico 
(FAiRCLOUGH, 2009). Desigualdades sociais, discriminações raciais e 
de gênero são alguns exemplos desta prática. é importante enfatizar que 
o erro social não é uma ação individualizada, mas uma prática discursiva 
que permeia a estrutura da sociedade; portanto, não pode ser desmantelada 
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somente por ações particulares. A fim de desenvolver a análise orientada 
pela Dialética-Relacional, são traçados 4 passos:

1. Delimitar um erro social e seus aspectos semióticos.
2. identificar os obstáculos para abordar o erro social.
3. Considerar se a ordem social ‘precisa’ do erro social.
4. identificar possíveis formas de superar os obstáculos.
(FAiRCLOUGH, 2009, p. 5).

Por outro lado, a Semiótica Social combina discurso e design, pas-
sando por produção e distribuição do texto, a fim de ler o mundo e suas 
nuances. O material de análise deste estudo é constituído de fotografias. 
Devido a isso, acredito ser fundamental a contribuição de uma aborda-
gem voltada para o visual, como a Semiótica Social, que situa histórica 
e socialmente o objeto de estudo.

De acordo com van Leeuwen (2005, p. 93), a Semiótica Social deve 
trabalhar duas questões, a saber: “os recursos materiais de comunicação 
e como estes são regulados socialmente”. Logo, uma imagem não pode 
ser lida isoladamente, ao contrário, é preciso considerar os traços, as 
cores, a distribuição do conteúdo e as formas utilizadas. Mas também 
é necessário situar o texto imagético em seu tempo e local, bem como 
considerar todos aqueles envolvidos em seu processo de produção e 
recepção para que seja analisado.

No intuito de realizar a análise a partir das teorias e abordagens 
apresentadas, selecionei a categoria linguística metáfora, que será em-
basada por três subcategorias do design visual, quais sejam: repetição, 
contraste e proximidade. Abaixo, discorro sobre elas:

a) metáfora: por meio da metáfora é possível contar toda uma história 
a partir de poucas imagens ou palavras. Essa categoria oferece sentido 
por meio de uma comparação subentendida, configurando um campo 
de possibilidades amplo para interpretações e análises. A análise me-
tafórica permite compreender ideologias, posicionamentos e cenários 
que podem exceder bruscamente o texto analisado;



87

engajamentos Contemporâneos: linguagem, polítiCa e eduCação

B) Repetição: a repetição é uma prática clássica de formas de comuni-
cação, como a propaganda, por exemplo, embora não se limite a táticas 
de convencimento. Essa técnica pode ser aplicada em uma ou em um 
grupo de fotografias ou outras imagens a fim de indicar unidade ou 
reforçar uma ideia;

C) Contraste: a existência ou a falta do contraste na imagem também 
pode contar uma história. A forma como é utilizada essa técnica pode 
ocultar ou realçar uma característica na imagem, transformando seu 
sentido;

d) Proximidade: a lógica por trás da proximidade é associar elementos 
visuais de maneira a oferecer coesão. Williams (2009, p. 30) afirma que: 
“quando vários itens estiverem próximos, eles formarão uma unidade 
visual e não várias unidades individuais”. Entretanto, quando trazemos 
esse conceito para uma análise discursiva, também podemos ler os efei-
tos de sentido provocados pela proximidade de determinados elementos. 
Por que escolher uma determinada lógica de proximidade e não outra?

A partir do que foi apresentado, na próxima seção, analiso a seis 
imagens produzidas para o livro Elza.

5. do negro ao ouro: metáfora e design visual no livro elza

Nesta seção me proponho a analisar as seis imagens produzidas para 
o livro Elza (CAMARGO, 2018) de acordo com o referencial teórico e 
a metodologia apresentados. O livro trata da vida de Elza Soares pelo 
olhar retrospectivo da artista, mas também traz contribuição de outras 
fontes, como entrevistas, livros e memória histórica para construir o 
seu percurso. Entre palavras, contradições e até do que não é abordado 
abertamente pela cantora, Camargo (2018) constrói o personagem de 
uma mulher forte, lutadora, trabalhadora, nada estável e de muito bom 
humor. Mas também surge na narrativa do livro certa associação com 
a realeza, uma realeza muito humana, real em ambos sentidos, na sua 
potência e na sua verdade. Essas são características que se mostram no 
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texto e nas imagens produzidas para o livro, como pode ser visto nas 
imagens a seguir.

                      Figura 1 – Capa  Figura 2 – Contracapa

Fonte: Livro Elza Soares, 2018.

             Figura 3 – Páginas 3 e 4 Figura 4 – Páginas 5 e 6

Fonte: Livro Elza Soares, 2018.

             Figura 5 – Páginas 7 e 8 Figura 6 – Páginas 9 e 10

Fonte: Livro Elza Soares, 2018.
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inicialmente, para atender as etapas da abordagem dialética-relacio-
nal, delimito como erro social identificado para estudo a subalternização 
da mulher, em especial da mulher negra. Um obstáculo para que este erro 
seja abordado seria a naturalização de determinadas posições impostas 
à mulher negra, como o imaginário de que uma pessoa responsável pela 
limpeza de um ambiente seja negra, o que não ocorre com profissões 
associadas a maior prestígio social, como a medicina. Portanto, a desna-
turalização da subalternidade da mulher negra demanda a desconstrução 
de estigmas sociais racistas e sexistas. A narrativa traçada no livro Elza 
demonstra esse movimento nas imagens analisadas, ao projetarem a 
biografada em um novo patamar, de ascensão, de não submissão.

As figuras que constituem o material de análise podem ser avaliadas 
como metáforas visuais ao construírem sentidos não hegemônicos na 
sua composição, buscando comunicar aquilo que não está obviamente 
disposto. A fim de remontar a ideia de realeza, a cor dourada surge em 
quase todas as imagens, no design da capa (Figura 1), na maquiagem 
da cantora (Figuras 1, 2, 3), nos cabelos loiros (Figuras 1, 3, 6), na pele 
iluminada pela luz artificial estrategicamente colocada (Figuras 1, 2, 3) e 
no colar de Elza (Figura 5). A cor oferece coesão por meio da repetição 
e da aproximação de características das imagens, o que podemos chamar 
de composição de uma identidade visual para o livro.

O dourado aponta para a simbologia de uma figura altiva. A me-
táfora subjacente seria a apresentação da rainha Elza Soares. A ideia de 
realeza pode tanto ser associada a uma imagem imponente, de força e 
destaque, como de alguém que está acima de outros, em uma posição 
mais elevada que a dos demais. O que rompe com a ideia de superioridade 
é o contraste da cor preta nas imagens, novamente uma metáfora para 
a negritude. O preto remete à origem da cantora, à cor de sua pele, mas 
também à sua luta, que é interminável como mulher negra originária da 
periferia. O contraste entre a realeza e a origem marginal oferece o tom 
da narrativa do livro, do linguístico ao visual. Na Figura 1, o preto e o 
dourado ganham ainda mais força com o contraste do fundo branco e da 
roupa branca da cantora. Mostrando mais uma vez que o que deve ser 
enaltecido é a trajetória da origem ao sucesso, sem distrações.
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é notável também o destaque do dourado nos cabelos de Elza, tão 
intensificados nas Figuras 1 e 6. Novamente, a cor pode apontar para a 
metáfora da rainha, o cabelo dourado seria sua coroa. Outra caracterís-
tica associada a certa nobreza é o enaltecimento da vaidade da cantora, 
principalmente nas Figuras 1, 2 e 3. Vaidade que Elza se orgulha e expõe 
em várias partes de seu relato no livro, mas que demonstram também 
certa origem no racismo sofrido durante a vida. A plástica no nariz, por 
exemplo, o distancia de suas feições anteriores e a maquiagem, ao mesmo 
tempo que pode empoderar a mulher, funciona como uma negação do 
tempo, da idade. Ambas questões são alvo de discriminação na sociedade, 
a velhice feminina e a estética negra.

Na Figura 5, no entanto, há um enfoque na idade: a pele enrugada 
de Elza aparece levemente exposta, com um colar de São Jorge, seu santo 
protetor, em destaque. O contraste simbólico da vaidade com as rugas 
compõe esse jogo de contradições que é a história de Elza e, certamente, 
a da vida humana. Entre a realeza e a periferia, entre a beleza e a dureza 
do tempo, a mulher negra se sustenta, se fortalece, prevalece sua luta por 
dignidade e reconhecimento.

Em meio aos pretos, brancos e dourados, o vermelho se destaca, 
salta aos olhos: é São Jorge na Figura 4, única das seis imagens em que 
Elza não aparece. A manifestação de fé pode ir além da fé no santo, 
constituindo-se como uma metáfora para a fé de Elza na vida e em si 
mesma. Na Figura 5, São Jorge está junto ao seu corpo, talvez seja parte 
dele, ou ele parte dela. A fé conduziu a cantora em diferentes momentos 
de sua vida e foi sua fé que a fez se arriscar num palco de calouros ou 
ainda desafiar todo olhar desconfiado e o preconceito sofrido em relação 
ao seu potencial artístico. A fé de Elza pode ser vista como sua forma 
de resistência, a resistência na discursividade da espiritualidade, que, 
por fim, seria a crença em si mesma e na sua capacidade de superação.

Para finalizar, além da narrativa traçada nas palavras do livro Elza, 
as imagens que o compõe trazem a sua história de superação. Entre os 
conceitos de força, realeza, velhice e vulnerabilidade, está a história dura 
de uma mulher que esteve à frente de seu tempo e sofreu e cresceu a 
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partir disso. Elza tem em si as marcas da negritude periférica, fortemente 
associada à base social que sustenta a nossa sociedade, como é especial-
mente o caso das mulheres negras. Todavia, a sua força não está na sua 
genética, ao contrário do que afirmam certos mitos racistas e sexistas. A 
força de transformação que conduziu a resistência e superação de Elza 
Soares estaria no reconhecimento de si mesma em meio a um mundo que 
busca suprimi-la. O desfecho de ascensão na história de Elza poderia ser 
a de muitas outras se estas não fossem sistematicamente apagadas física 
e simbolicamente.

considerações finais

Antes de finalizar o texto, consideraremos as duas últimas etapas 
da abordagem dialética-relacional. Sendo a primeira delas, “Considerar 
se a ordem social ‘precisa’ do erro social” (FAiRCLOUGH, 2009, p. 5). 
é possível que em praticamente toda análise realizada a resposta para 
essa questão seja afirmativa. isso porque a forma como o sistema social 
é construído hoje continua a se apoiar em inúmeras violências sociais. 
O capitalismo se sustenta na exploração de muitos para a exaltação eco-
nômica de poucos, como demonstra a presença de milhões de pessoas 
na condição de extrema pobreza.

A última etapa traçada por Fairclough (2009) pede que sejam iden-
tificadas formas possíveis de superação dos obstáculos para abordar o 
erro social estudado. O maior obstáculo para a abordagem do erro social 
da subalternização da mulher negra talvez seja a naturalização de sua 
submissão no imaginário coletivo. Para superar esse obstáculo, um dos 
movimentos necessários é o que se faz no livro Elza, enaltecer grandes 
mulheres negras, trazer estas mulheres para que falem de si, da sua 
ideia de mundo, da sua ideia de futuro, da sua visão. Simbolicamente, o 
valor dessa forma de resistência pelo discurso contra-hegemônico pode 
funcionar como catalizador para a ascensão de outras mulheres negras.

No entanto, tudo isso ainda é muito pouco quando consideramos 
nosso sistema desigual e a forma em que a opressão sexista e racista está 
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enraizada, atuando como base para o sistema econômico e social. é possí-
vel que existam “momentos de respiro social” em meio à nossa realidade, 
mas em uma estrutura que se baseia na lógica dualista oprimido-opressor, 
um grupo sempre estará submetido a outro. Para que erros sociais sejam 
eliminados, esta dinâmica deve ser completamente subvertida, pela raiz.
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REPRESENTAçõES SOCiAiS DO ESTUPRO NUMA 
REPORTAGEM DA REViSTA VEJA: UMA ANáLiSE 

LiNGUíSTiCO-DiSCURSiVA

Samantha Ellen de Souza

considerações iniciais

é papel do analista do discurso procurar desnudar ideologias pre-
sentes em textos e que, muitas vezes, contribuem para a manutenção 
de valores, crenças e relações de poder vinculados a eles. é importante 
ressaltar que o sujeito, por meio de uma visão crítica da realidade que 
o cerca, pode contestar ideologias, provocando possíveis mudanças na 
estrutura social. Dado isso, no presente texto, o nosso foco está voltado 
para as representações linguístico-discursivas do estupro e as implicações 
disso em nível social.

De forma mais específica, buscamos analisar, com base nas relações 
interdiscursivas indicadas pelo léxico, uma reportagem da revista Veja, 
intitulada “A história real do estupro coletivo”, publicada em 8 de junho 
de 2016, de autoria de Leslie Leitão e Thiago Prado. Nosso intuito é ve-
rificar as representações que são construídas sobre o estupro e analisar 
quais possibilidades interpretativas elas geram no que tange às relações 
de poder. Destarte, busca-se captar alguns aspectos da construção social 
e cultural do estupro no decorrer da reportagem. Por isso, nossa atenção 
volta-se para as escolhas lexicais do enunciador, vistas como portas de 
acesso à interdiscursividade. 
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Nosso artigo tem como quadro teórico-metodológico a Análise 
Crítica do Discurso (doravante ACD), com base em Norman Fairclough 
(2001). A escolha pela ACD é explicada pelo fato de que ela irá auxiliar-
nos na análise da linguagem como um espaço de poder e de lutas no 
que se refere à representação do estupro no interior do corpus que será 
investigado (WODAK, 2004).

Em seu estudo, Fairclough (2001b) considera que o discurso estabe-
lece, mantém e transforma as relações de poder e as entidades coletivas 
em que existem tais relações. Assim sendo, ele entende discurso como 
uma prática ideológica e, diante disso, o discurso, de acordo com o 
autor, constitui, naturaliza, mantém e também transforma os significa-
dos de mundo nas mais diversas posições das relações de poder. Nessa 
perspectiva, o processo de mudança social pode ser pensado em termos 
de fazer circular novos discursos através de textos, o que implica “fazer 
com que as pessoas assumam discursos, posicionando-se dentro deles, 
agindo, pensando, falando, e se vendo nos termos de novos discursos” 
(FAiRCLOUGH, 2001b, p. 233).

Nossa proposta de pesquisa se justifica por estar preocupada com 
as possíveis consequências dessas representações. Além disso, percebe-
se a incipiência de trabalhos com essa temática na área dos estudos da 
linguagem, o que reforça a sua importância. O trabalho foi divido em três 
seções: a primeira faz uma súmula da ACD com o objetivo de sustentar 
teoricamente o trabalho; a segunda se destina a tratar a ACD enquanto 
método; a terceira procura analisar as representações sobre o estupro 
no que se referem às articulações discursivas presentes na reportagem.

1. linguagem e poder na análise crítica do discurso

A ACD, como pode ser visto em Fairclough (2001b, p. 90), propõe 
considerar o uso da linguagem como “forma de prática social e não como 
atividade puramente individual ou reflexo das variáveis situacionais”. 
Nesse sentido, o significado é produzido não por vontade de um sujeito 
unitário, não por determinação do sistema linguístico ou por relações 



96

engajamentos Contemporâneos: linguagem, polítiCa e eduCação

socioeconômicas, mas por intermédio de sistemas de poder/conhecimento 
que são impostos pelas instituições sociais, que organizam textos e que 
criam as condições de possibilidade para diferentes atos linguísticos 
(ARAÚJO, 2004).

Em linhas gerais, Fairclough (2001b, p. 92) aponta para a impor-
tância de distinguir os três aspectos constitutivos do discurso. Primeiro, 
o discurso contribui para a construção do que variavelmente é referido 
como “identidades sociais” e “posições de sujeito” para os “sujeitos 
sociais” e os tipos de “eu”. Segundo, o discurso contribui para construir 
as relações sociais entre as pessoas. E, terceiro, o discurso contribui para 
a construção de sistemas de conhecimento e crença (FAiRCLOUGH, 
2001b, p. 92).

Fairclough (2001b) ainda pondera que a linguagem não é apenas 
um reflexo das estruturas sociais, mas um de seus componentes intrín-
secos, um fenômeno complexo, um processo de interação e produção 
social não transparente que constitui o social, os objetos e os sujeitos 
sociais. A resolução dessa complexidade, via Fairclough (2003), passa 
pelo entendimento do discurso enquanto modos, ou seja, como modos 
de agir, como modos de representar e como modos de ser. As práticas 
sociais, por consequência, podem ser entendidas como “articulações de 
diferentes tipos de elementos sociais que são associados dentro de áreas 
particulares da vida social” (FAiRCLOUGH, 2003, p. 25).

Ademais, considerando que o discurso está ativamente constituindo 
ou construindo a sociedade, percebemos a razão para que Martins (2007) 
ressalte que as relações entre práticas discursivas, entre textos/discursos 
apontem para o que denominamos de interdiscurso, o qual pode demons-
trar a produtividade dos textos, e também o fato de os textos poderem 
transformar textos anteriores e reestruturarem as convenções existentes 
(gêneros, discursos) para gerar novos textos.

A heterogeneidade de um texto em termos de articulação de diferen-
tes discursos é chamada de interdiscursividade. Com base nisso, a análise 
interdiscursiva relaciona-se à identificação dos discursos articulados e da 
maneira como são articulados (FAiRCLOUGH, 2003). Por conseguinte, 
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diferentes discursos lexicalizam o mundo de diferentes formas de acor-
do com aqueles que o representam. Logo, as maneiras particulares de 
representação de aspectos do mundo podem ser vistas como o modo de 
realizar os discursos pelos traços linguísticos, quer seja o vocabulário, 
quer seja o significado da palavra (RESENDE, 2006).

“O poder é sinalizado não somente pelas formas gramaticais pre-
sentes em um texto, mas também pelo controle que uma pessoa exerce 
sobre uma ocasião social através do gênero textual1”, afirma Wodak 
(2004, p. 237). Gênero textual/discursivo é concebido como um conjunto 
de convenções relativamente estáveis associadas com, e parcialmente 
representa, um tipo de atividade socialmente aprovado, como a conversa 
informal, comprar produtos em uma loja, uma entrevista de emprego, 
um documentário de televisão, um poema ou um artigo científico. Um 
gênero não implica somente um tipo particular de texto, mas também 
processos particulares de produção, distribuição e consumo de textos 
(FAiRCLOUGH, 2001b, p. 161).

Assim, em conformidade com o nosso corpus, consideramos que 
as relações que se estabelecem em um estupro estão além dos sujeitos 
envolvidos no crime, pois estão, também, atreladas às relações de poder, 
as quais, por sua vez, podem estar relacionadas a situações econômicas, 
de gênero, étnicas e tantas outras. Cabe ao analista crítico do discurso 
investigar como os gêneros textuais, associados às atividades sociais, 
podem possibilitar que o poder seja exercido ou desafiado (WODAK, 
2004, p. 237).

Um mesmo texto pode envolver diferentes discursos, e a articulação 
da diferença entre eles pode realizar-se de muitas maneiras, variando 
entre a cooperação e a competição. quando discursos entram em com-
petição em um texto, é comum haver um discurso “protagonista” e um 
discurso “antagonista”. Nesse sentido, a articulação serve a propósitos 
de negação de um discurso em nome da afirmação do outro (RESENDE; 
RAMALHO, 2006).

1 Norman Fairclough (2001b) chama de gênero textual uma concepção de gênero que relaciona 
o texto a uma estrutura social. Por isso, a priori, tomamos os termos gênero textual e gênero 
discursivo como sinônimos. Estamos, entretanto, a par das distinções terminológicas possíveis.
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Na próxima seção, discorreremos sobre os métodos e técnicas pre-
vistos para a consecução da pesquisa, que informam sobre as maneiras 
de obtenção e tratamento dos dados. 

2. a reportagem da veJa

A revista Veja tem se destacado no segmento de revistas informa-
tivas devido ao seu amplo poder de circulação no Brasil. Em posições 
nobres nas páginas da revista, matérias de grande repercussão no país 
ocupam por vezes um espaço diferenciado. A reportagem que será in-
vestigada com esta proposta de pesquisa é um exemplo disso. intitulada 
“A história real do estupro coletivo”, a reportagem encontra-se entre as 
páginas 78 e 85, na edição 2481, de 8 de junho de 2016.

Em acréscimo, a pergunta que orienta nossa pesquisa pode ser assim 
resumida: que representações foram construídas na revista Veja sobre 
o estupro a partir da ocasião grandemente propalada na mídia brasileira 
sobre o estupro coletivo de 21 de maio de 2016? Especificamente, o que 
se busca é analisar, com base nas relações interdiscursivas, as represen-
tações que são construídas sobre o ato no referido evento, a partir da 
concepção de discurso como forma de prática social.

Partimos do princípio de que a reportagem é um gênero textual com 
características próprias. Existem várias definições e abordagens para o 
gênero. A partir disso, consideramos uma abordagem que ultrapasse 
a noção de texto para tratar desse gênero. Para isso, a ACD se mostra 
bastante adequada.

Com vistas a compreender como são feitas as representações sociais 
do estupro na reportagem mencionada, optamos pela pesquisa qualitativa. 
Ademais, para que o texto fosse devidamente estudado, consideramos a 
perspectiva discursiva de Fairclough (2003, p. 27), enquanto uma releitura 
da versão encontrada em Fairclough (2001b), que está esteada nas aborda-
gens “funcionais” da linguagem e busca enfatizar a “multifuncionalidade” 
textual. No arranjo que orienta teoricamente a perspectiva discursiva 
de Fairclough (2003), essa multifuncionalidade significa que os textos 
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simultaneamente apresentam funções “ideacionais”, “interpessoais” e 
“textuais”. isto é, representam simultaneamente aspectos do mundo (o 
mundo físico, o mundo social e o mundo mental), relações sociais entre 
participantes em eventos sociais e as atitudes, desejos e valores dos par-
ticipantes, pensamento que remete às postulações teóricas da perspectiva 
sistêmico-funcional de M. A. K. Halliday (cf. HALLiDAy, 1989).

Como procedimento metodológico, analisaremos, com base nas 
relações interdiscursivas, as representações que são construídas na revista 
Veja sobre o estupro. Entendemos interdiscurso como a relação entre 
vários discursos. Seguindo esse procedimento, faremos uma análise das 
principais relações lexicais estabelecidas com o item de pesquisa (ou 
nódulo) “estupro” com o objetivo de identificar os discursos textualmente 
articulados através das escolhas lexicais. A partir disso, examinamos que 
representações sobre o estupro são construídas pelos discursos protago-
nistas2 e como essas representações reproduzem ou contestam relações 
de poder, crenças e formas de pensamento que circundam o tema.

Congênere à proposta de Fairclough (2001b), a análise contempla 
a prática textual, a partir do estudo do léxico, a prática discursiva, 
com foco na interdiscursividade, e a prática social, especialmente as 
relações de poder e aspectos hegemônicos, o que evidencia a concepção 
tridimensional desta abordagem. Contudo, é válido ressaltar que a divi-
são desses elementos é feita por uma questão didática, pois acontecem 
conjuntamente, razão pela qual serão encontrados elementos de uma 
prática imbricados em outra.

3. “a história real do estupro coletivo”

3.1 Enfoque na prática textual
O material analisado é uma reportagem presente na revista Veja e, 

conforme o título, “A história real do estupro coletivo”, pretende infor-
mar ao leitor uma versão “real” para o estupro coletivo, caso de grande 
repercussão, que ocorreu em maio de 2016, no Rio de Janeiro. Contudo, 
2 quando um discurso é negado para que outro seja afirmado, há um discurso protagonista e 

outro antagonista (RESENDE; RAMALHO, 2006).
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ele é problemático pela própria palavra, pois a ideia é de que tudo são 
representações a partir de pontos de vista que semantizam os discursos, 
ou seja, sempre constituirão um olhar desviante do que se poderia con-
siderar real, tal qual explicitado por Potter (2005).

1) Veja reconstituiu o infame estupro coletivo da garota 
de 16 anos no Rio. Ela já fora violentada aos 15 anos 
e, desta vez, estava inconsciente desde o início (VEJA, 
2016, p. 78, grifos nossos).

Preliminarmente, nota-se que, ao utilizar o adjetivo “infame”3 para 
caracterizar o estupro, ele é tido como um ato vergonhoso e que se re-
laciona diretamente com a moral do ator social passivo, que é a vítima. 
Além disso, ao fazer a progressão textual por meio do acréscimo de uma 
nova informação, utiliza-se a lexia “desta vez”, sendo esta responsável 
por sugerir que a garota estava consciente quando foi “violentada” pela 
primeira vez.

Logo, através da mediação do contexto, nos é possível notar que 
a palavra “consciente” abarca conotação ambígua, já que pode estar 
relacionada ao estado físico da jovem violentada (acordada ou não), ou 
pode estar relacionada ao estado mental desta. Conforme Ferreira (1999, 
p. 140), relaciona-se à capacidade “de proceder”, ou seja, sugere que a 
adolescente tinha ciência do ocorrido e, dado isso, pleno domínio de suas 
capacidades de ação, decisão e raciocínio.

2) A menor empunha uma arma em foto divulgada por 
traficantes: atração por bailes funk, drogas e más compa-
nhias (VEJA, 2016, p. 78).

Ademais, encontra-se, no interior da reportagem, uma imagem da 
jovem, que foi acometida pelo estupro, segurando uma arma e, logo abai-
xo, pode-se observar o trecho mencionado, que destaca o comportamento 

3 Segundo Ferreira (1999, p. 304), a lexia “infame” significa tudo aquilo que é de má fama ou 
todo aquele que pratica atos vis e desonrosos.
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desta. Assim sendo, se relacionarmos a imagem ao significado da lexia 
“infame” e à menção feita aos locais que, segundo a reportagem, ela 
frequentava, percebemos que há uma tentativa de amenizar a gravidade 
do ocorrido mediante o destaque dado à conduta da garota anterior à 
violência sexual.

Figura 1 – Garota segurando arma de fogo
 

Fonte: Revista Veja (2016).

Consoante isso, foi observado que a vítima e não o agressor ganha 
praticamente toda a atenção no texto. Assim sendo, nota-se que a jovem 
é que é colocada como centro das atenções e é retratada como possível 
causadora do ato de violência sexual que sofreu, seja por causa dos locais 
que ela frequentava, seja por causa do seu comportamento. Destacamos, 
também, a coesão, ou seja, os recursos linguísticos utilizados com o 
intuito de não só manter a unidade textual, como também acrescentar e 
articular as informações novas, conforme o seguinte fragmento extraído 
da reportagem:

3) Em casos como esse, não deveria haver relativismo 
algum, compreensão com o que é intolerável. o sexo 
sem consentimento é crime – ainda que nem mesmo a 
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moça, cevada em um ambiente de permissividade, tenha 
entendido de imediato que fora estuprada (VEJA, 2016, 
p. 79, grifos nossos).

No trecho citado, foi destacado um encadeador do tipo lógico-
semântico: “ainda que”, que não estabelece uma relação de oposição com 
a informação anterior, mas sim um redirecionamento do dizer indicando, 
desse modo, uma correspondência de reformulação de informações. 
Dado isso, é possível constatar que há uma negação inicial em relação ao 
relativismo aos casos de violências sexuais. Porém, a locução conjuntiva 
“ainda que” gera uma reorganização de ideias. é possível identificar, en-
tão, dois sujeitos distintos: um que diz que o crime de violência sexual é 
intolerável e outro que diz que o ambiente pode ser um fator que justifique 
tal ato. isso evidencia a presença de dois discursos entrando em compe-
tição no texto, um discurso que, fazendo-se uso de termos abordados por 
Resende e Ramalho (2006), classifica-se como “protagonista” (discurso 
favorável à violência) e um discurso “antagonista” (discurso contrário à 
violência). Dado isso, em nosso artigo, a análise interdiscursiva se volta 
para a relação estabelecida entre os discursos antagonista e protagonista.

Em acréscimo, pode-se observar, no decorrer da reportagem, a pre-
valência do discurso jurídico4, já que, na maioria das vezes, utilizam-se 
as lexias “abuso”, “agressor” e “crime”.

4) A adolescente estuprada no Morro da Barão só saiu de 
seu marasmo quando um vídeo de 39 segundos, em que 
aparece nua, inconsciente na cama, e uma selfie tirada ao 
lado de seu corpo foram postadas em redes sociais, entre 
exaltações ao abuso (VEJA, 2016, p. 81, grifo nosso).

5) A quadrilha ainda espalhou fotos da adolescente empu-
nhando fuzis e pistolas, com a intenção de expor a ligação 
entre ela e os agressores para invalidar a tese de estupro. 
“é uma distorção achar que o perfil da vítima diminui 

4 Neste trabalho, consideramos como discurso jurídico todo enunciado que integra a esfera de 
atividade jurídica, a qual também pode ser entendida como domínio discursivo jurídico.
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ou aumenta a importância do crime”, diz a pesquisadora 
criminal ilana Casoy, de São Paulo (VEJA, 2016, p. 83, 
grifos nossos).

Considerar que o discurso jurídico tende a classificar indivíduos 
a partir de comportamentos sociais faz com que este apresente signi-
ficativa relevância para a análise do discurso, pois ela compreende, 
segundo Fairclough (2001b, p. 91), o discurso como uso da linguagem, 
como forma de prática social. Portanto o considera como um modo de 
ação historicamente situado que tanto é constituído socialmente como 
constitutivo de identidades sociais, relações sociais e sistemas de conhe-
cimento e de crença.

3.2 Enfoque na prática discursiva
A base da análise da prática discursiva é verificar aspectos da pro-

dução, distribuição e consumo dos textos. Nesse sentido, é importante 
verificar alguns aspectos anteriores vinculados ao próprio veículo em 
que se encontra a reportagem em análise.

A revista Veja� nasce da revista Veja e Leia, pertencente à Editora 
Abril, cuja primeira edição foi datada de 11 de setembro de 1968, com 
tiragem de 695.000 exemplares, distribuídos em todos os estados bra-
sileiros. Nas décadas seguintes, houve uma nova expansão e a revista 
chega a uma tiragem de um milhão de exemplares nos anos 1990. Hoje, 
essa tiragem gira em torno de 1.250.000 exemplares, demonstrando sua 
capacidade de distribuição e, ao mesmo tempo, de alcance social.

Outro aspecto importante da prática discursiva está ligado ao próprio 
gênero textual, percebido como forma de ação social. Como explicita 
Martins (2004), o gênero reportagem se caracteriza pela prioridade in-
formativa em sua constituição, cujo propósito básico seria o de prover 
o leitor de uma descrição objetiva e, às vezes, de uma interpretação dos 
fatos. Por esse motivo, o texto possui extensão variável, veicula elementos 
muitas vezes contraditórios em matérias críticas, de denúncia ou acusação. 
No caso em apreço, podemos visualizar essas características, inclusive, 
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pelo fato de o gênero oscilar quanto aos pontos de vista das autoras e as 
possibilidades de verificação do ponto de vista da própria revista, como 
tendo sua própria orientação editorial. Por ter caráter mais informacional, 
dificulta um tratamento mais arguto de temas polêmicos como o estupro, 
devido também às responsabilidades inerentes à publicação do conteúdo 
do texto. Justifica-se aqui o caráter representacional do evento, como 
veremos, com mais vagar, adiante.

Fairclough (2003, p. 28) defende que, ao pesquisarmos sobre repre-
sentação, estamos discutindo o conhecimento adquirido pelo indivíduo 
e o controle que ele tem sobre o mundo e que, assim sendo, segundo o 
autor, podemos analisar textos produzidos em interações sociais a partir 
da perspectiva da representação. Na reportagem em análise, é possível 
observar algumas marcas linguísticas que evidenciam uma multiplici-
dade e competição de discursos no texto que serão responsáveis pela 
representação do estupro.

6) A primeira reação da sociedade ao tomar conhecimento 
do caso que repercutiu em todo o mundo foi de choque 
diante da violência. Em seguida, veio a incômoda cons-
tatação: no ambiente frequentado pela adolescente, de 
criminalidade e valores tortos, violências sexuais abo-
mináveis são constantemente confundidas com relações 
sexuais aceitáveis (VEJA, 2016, p. 79, grifos nossos).

No referido fragmento, é possível perceber como as escolhas le-
xicais podem representar diferentes formas de significar o mundo, já 
que o trecho em análise se inicia com uma generalização em relação ao 
posicionamento social no que tange à temática do estupro: “A primeira 
reação da sociedade ao tomar conhecimento do caso que repercutiu em 
todo o mundo foi de choque diante da violência”. Porém, ao substituir 
o termo estupro por outros, além de evitar repetições por causa dos 
elementos coesivos do texto, faz-se notória uma perspectiva do sujeito 
através do uso do adjetivo “abomináveis” para qualificar o estupro, o que 
contribui para a retomada do discurso antagonista que é contrário ao ato.
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Diante disso, podemos perceber que problemas sociais como o es-
tupro são também socialmente definidos. Segundo Bergen (1996), essa 
definição determina a natureza do problema, como ele deve ser entendido 
e o que deve ser feito a respeito. Ao retomar estupro como “sexo sem 
consentimento”, este é qualificado como crime, pois infringe a liberdade 
sexual da vítima. Logo, esse fato remonta aos primórdios do discurso 
jurídico que, em 1959, legalizava o ato sexual sem consentimento, des-
de que o ator social ativo fosse o cônjuge (HUNGRiA, 1959, p. 126). 

Greco (2016), por sua vez, afirma que o ato sexual sem consen-
timento de uma das partes é considerado crime, mesmo que ocorra no 
contexto conjugal. O autor formula a sua afirmação fazendo uma crítica 
a um dos mais importantes penalistas brasileiros, Nélson Hungria:

O marido violentador, salvo excesso inescusável, ficará 
isento até mesmo da pena correspondente à violência física 
em si mesma, pois é lícita a violência necessária para o 
exercício regular de um direito (HUNGRiA, 1959, p. 
126, grifos nossos).

Hungria elucida que a cópula em contexto matrimonial é dever 
recíproco dos casados, compartilhando, desse modo, com a definição 
do débito conjugal. Essa proposição pode ter direcionado Damásio de 
Jesus, expoente da doutrina penal, a um equívoco, pois, no seu ponto de 
vista, a mulher teria que ter uma justificativa plausível para negar o ato 
sexual ao cônjuge:

(A mulher) não perde o direito de dispor de seu corpo, ou 
seja, o direito de se negar ao ato, desde que tal negativa 
não se revista de caráter mesquinho. Assim, sempre que 
a mulher não consentir na conjunção carnal, e o marido 
a obrigar ao ato, com violência ou grave ameaça, em 
princípio caracterizar-se-á o crime de estupro, desde que 
ela tenha justa causa para a negativa (JESUS, 1999, p. 
96, grifo nosso).
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Esse argumento reforça o fato de a visão da sociedade em relação 
à representação do estupro ser passível de mudança no decorrer do 
tempo e demonstra que algumas questões referentes a essa represen-
tação fazem parte de um imaginário machista que está naturalizado na 
nossa sociedade. isso é reforçado pelo fato de algumas formulações 
do direito penal, como elucidado acima, estabelecerem determinadas 
condições para que o sexo sem consentimento seja qualificado como 
crime de estupro. Logo, as mulheres têm de lutar diariamente contra 
a sociedade e culturas sexistas, que, muitas vezes, são apoiadas por 
leis discriminatórias.

7) A legislação brasileira é rigorosa. Enquadra-se na 
definição de estupro qualquer “ato libidinoso”, seja ele 
penetração, apalpação ou beijo forçado (VEJA, 2016, p. 
81, grifo nosso).

Em seguida, é possível destacar o uso da expressão “ato libidinoso” 
para representar e qualificar o estupro, o que configura uma marca de 
eufemismo, já que o termo é usado na tentativa de atenuar a carga se-
mântica trazida pela lexia estupro. isso enfatiza o fato de essa temática 
ainda ser considerada um tabu na sociedade.

A qualificação do estupro enquanto “ato libidinoso” marca, ainda, 
o discurso antagonista, que justificaria o estupro mediante a natureza 
humana, fazendo-se, assim, uso do discurso biológico, que reforça a 
ideia instintiva do ato sexual. Além do discurso jurídico que justifica 
o ato, em alguns casos, no que se refere à inclusão do débito conjugal 
como decorrente do dever de coabitação. No Brasil, o débito conjugal, 
dever de coabitação no contexto matrimonial, nasceu de um conceito 
de família arcaico, idealizado pelo Código Civil de 1916 (TARTUCE, 
2014, p. 267).

No entanto, o discurso protagonista é marcado pela relevância dos 
discursos trazidos para a ideia de estupro enquanto crime, pois, apesar de 
o “ato libidinoso” ser tido como uma manifestação dessa natureza, ele é 
uma infração, já que o homem civilizado não tem permissão total para a 
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realização do instinto sexual em nível biológico. isso é reforçado mediante 
a representação do estupro a partir da lexia “barbárie”, que remonta aos 
povos bárbaros5. Dessa forma, nessa arena discursiva é que se constrói 
uma representação de estupro que será consumida pelos leitores do texto.

3.3 Enfoque na prática social
A análise da prática social consiste na ligação entre as análises da 

prática discursiva e da prática textual, evidenciando questões relativas à 
ideologia, hegemonia e relações de poder. Percebemos, assim, que, em 
alguns momentos do discurso, há contradições na tentativa de retratar 
o estupro em defesa da vítima, os quais deixam transparecer questões 
de poder e dominação, através do abafamento da voz desta e do uso de 
termos aviltantes para descrever o ocorrido.

8) Soa brutal, mas essa é a carranca do Brasil real. Na 
propalada ética da bandidagem, abusar sexualmente de 
mulheres é natural, uma espécie de subproduto das orgias 
frequentes das quais garotas como a menor violentada 
sentem até um certo orgulho de participar. Ela mesma – 
apelidada de “come rato”, pelo número de homens com 
os quais se relacionou – contou ter estado em algumas. 
Nesse ambiente, excessos que a civilização define como 
estupro se tornam aceitáveis efeitos ao código local 
(VEJA, 2016, p. 81, grifos nossos).

Nesse trecho, é possível destacar que a problemática do estupro é 
cultural e a forma como a sociedade se posiciona em relação ao problema 
é o que permite que tantas vítimas de crimes sexuais sejam responsabi-
lizadas pelo abuso que sofreram. Logo, é preciso levar em consideração 
a influência dos padrões sociais na representação do estupro. Já que 
abordá-lo como simples consequência de uma insatisfatória condição 
torna impossível a sua resolução. 

5 Em resumo, foram chamados de povos bárbaros os povos de origem germânica que, entre 409 
e 711 invadiram o império Romano do Ocidente, causando sua queda em 476 d.C. (in.: dicio, 
Dicionário online de Português).

https://pt.wikipedia.org/wiki/Germanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp�rio_Romano_do_Ocidente
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Nélson Hungria, presidente da Comissão Revisora do anteprojeto do 
Código Penal de 1956, ao referir-se ao termo “mulher honesta”, postula, 
com base no artigo 216, que:

como tal se entende, não somente aquela cuja conduta, sob 
o ponto de vista da moral sexual, é irrepreensível, senão 
também aquela que ainda não rompeu com o mínimo de 
decência exigida pelos bons costumes. Só deixa de ser ho-
nesta (sob o prisma jurídico-penal) a mulher francamente 
desregrada, aquela que, inescrupulosamente, ainda não 
tenha descido à condição de autêntica prostituta. Deso-
nesta é a mulher fácil, que se entrega a uns e outros, por 
interesse ou mera depravação (HUNGRiA; LACERDA, 
1956, p. 150).

Até recentemente, como em Hungria e Lacerda (1956), a honesti-
dade da mulher fundamentava-se mais em sua conduta sexual do que em 
outras atitudes. Logo, as ideias de “mulheres honestas” e “mulheres da 
vida”6 auxiliam na naturalização da violência sexual contra as mulheres e 
a sua consequente perpetuação. Em acordo, salienta-se que, do momento 
em que a mulher é estuprada em diante, ela continua sendo violentada 
pela sociedade e pelo Estado, já que questões como a vestimenta, o 
estado de sobriedade da vítima, o horário em que estava andando na 
rua e o ambiente que frequentava, muitas vezes, exercem influência na 
qualificação do ato enquanto crime ou não. Portanto, a mulher passa a ser 
humilhada e, consequentemente, vitimada novamente e, dessa vez, pelo 
sistema criminal e pela sociedade como um todo (ARAÚJO, 2020, p. 12).

9) Por medo, ou por incompreensão do que de fato ocor-
reu, a regra geral nas ocorrências de estupro no Brasil é 
o silêncio. Calcula-se que os 47.646 casos reportados em 
2014 representem no máximo 10% do total. Da enorme 
parcela que se cala, uma parte nem sequer percebe que foi 
vítima de um crime, pondo o sexo forçado na conta das 

6 Gíria com teor pejorativo referente a mulheres que saem com muitos homens.
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infelicidades inevitáveis à condição feminina. Muitas 
têm consciência, mas o medo da exposição, a vergonha 
descomunal e a falta de confiança na Justiça falam mais 
alto. As poucas que vão à delegacia não raro enfrentam 
constrangimentos de policiais despreparados para lidar 
com as fragilidades de um drama tão íntimo […]. As 
penas variam de seis a quinze anos de prisão – um pro-
jeto que uma comissão do Senado aprovou no rastro da 
barbárie no Morro da Barão eleva a condenação para até 
vinte anos quando o estupro é coletivo. Em vigor desde 
2009, as regras não aumentaram em nada as denúncias. 
“é preciso que as mulheres sejam incentivadas a regis-
trar a ocorrência, e isso requer profissionais treinados na 
delegacia, que saibam lidar com as vítimas. Uma mulher 
mal atendida desiste da denúncia”, diz a delegada esta-
dual Martha Rocha (PDT-RJ), ex-chefe da Polícia Civil 
Fluminense (VEJA, 2016, p. 81, grifo nosso).

Ao classificar o estupro como “drama tão íntimo”, é possível re-
montar ao significado da lexia “íntimo” que, segundo Ferreira (1999, p. 
313), denomina-se como algo que “tem origem ou que existe no âmago 
de uma pessoa”. é válido enfatizar que qualificar o estupro enquanto 
uma problemática individual não leva em consideração fatores sociais 
que estão diretamente ligados ao ato, já que a causa do estupro se dá 
através de decisões conscientes de uma pequena parcela da comu-
nidade em cometer o crime e, também, a partir de fatores culturais 
que, na maioria das vezes, o naturaliza. Portanto, variados motivos 
podem contribuir para essa problemática, inclusive os de ordem cultural, 
social e individual, os quais estão interconectados.

Após isso, ao fazer referência ao estupro enquanto “infelicidades 
inevitáveis à condição feminina”, este é marcado como um crime de 
gênero, mais especificamente, ao feminino, o que evidencia a presença 
da desigualdade do tratamento entre homens e mulheres em nossa socie-
dade. Além disso, o principal problema nessa expressão está em nomear 
o estupro de “infelicidades inevitáveis”. isso porque, de um lado, não se 
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trata apenas de uma infelicidade, mas de um crime sistemático contra o 
gênero; do outro, não deve ser “inevitável”.

considerações finais

A análise feita permitiu-nos perceber que, embora as representações 
sociais em relação ao estupro venham sofrendo transformações na so-
ciedade e que distintos discursos sejam responsáveis por essa mudança, 
questões como essa precisam ser revistas, pois, na maioria das vezes, são 
tratadas de forma velada e atenuada. Em adição, foi possível perceber 
que usar a lexia “drama tão íntimo” para qualificar o estupro enquanto 
uma problemática individual não leva em consideração fatores sociais 
que estão diretamente ligados ao ato, já que distintos posicionamentos 
sociais e culturais refletirão diretamente na forma de agir da vítima e 
dos estupradores.

Em suma, o que prevalece no decorrer do corpus analisado é a pre-
sença de distintas marcas discursivas, evidenciadas a partir do léxico e 
da interdiscursividade, responsáveis pela manutenção da representação 
do estupro enquanto um crime de gênero, em especial, relacionado ao 
feminino. isso é ressaltado através da naturalização do comportamento 
dos agressores e da justificação do ato mediante o modo de agir da víti-
ma, o que contribui para a manutenção de um comportamento social que 
subjuga a mulher e, assim, lhe impõe um lugar de sujeição.

Desta maneira, foi possível notar que a violência sexual contra a 
mulher representada pelo estupro envolve certa complexidade da re-
presentação do ato, uma vez que é um tema pouco abordado, uma vez 
que envolve vergonha, preconceito e, sobretudo, invisibilidade. Por 
conseguinte, isso atesta a importância de o sujeito contestar a dominação 
por intermédio da prática discursiva, uma vez que, segundo Fairclough 
(2001b, p. 90), “o discurso deve ser visto como um modo de ação, como 
uma prática que altera o mundo e altera os outros indivíduos no mundo”.
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A NARRATiVA COMO LUGAR DE MEMóRiA

Thamara Elisa Ferreira da Silveira
Maria Ângela de Araújo Resende

considerações iniciais

Em 23 de maio de 2010, o jornal Folha de São Paulo estreia o ca-
derno dominical “ilustríssima” em substituição ao Caderno de Cultura 
“Mais!”, que circulou por dezoito anos. Entre assuntos culturais diversos, 
esse caderno inaugura, à página sete, a seção intitulada “Arquivo aberto – 
memórias que viram histórias”. A seção revela ao leitor passagens de vida, 
atos autobiográficos e performáticos, segredos ainda não publicados em 
livros e que se tornaram públicos através de um jornal de grande circulação.

Escritos de forma sucinta por artistas, intelectuais, escritores, 
jornalistas, cientistas, compositores, críticos, cineastas, historiadores e 
dramaturgos, brasileiros em sua maioria, cada autor apresenta um texto 
autobiográfico, marcado por um título – geralmente sugestivo –, pelo 
lugar e ano, e acompanhado por uma imagem fotografada do arquivo 
pessoal do seu autor.

Escritos com ares de crônica, outros em prosa poética, mesclam 
experiências vividas, configuradas pela lembrança e pelo esquecimento, 
cuja imagem digitalizada impressa no corpo do texto busca atestar a 
narração de atos afetivos e gestos de memória. Essas saem do domínio 
privado para o espaço público, “nesse universo narrativo que imprime 
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sua marca na cultura contemporânea”, para lembrar Leonor Arfuch 
(2011), ao buscar uma ancoragem para o desenvolvimento do conceito 
de espaço biográfico.

Tomando-se como ponto de partida tal conceito e o suposto pacto 
de leitura firmado com o leitor proposto por Lejeune (2008), este texto 
pretende examinar e interpretar um relato constante da seção “Arquivo 
Aberto – histórias que viram memórias”, publicados no Caderno “ilus-
tríssima” da Folha de São Paulo, a partir de sua relação com o conceito de 
espaço biográfico, arquivo, memória, autobiografia e lugar de memória.

Tendo em vista o corpus escolhido, nossas observações apontam, 
também, para o fato de que essas pequenas narrativas realizam uma 
interlocução cultural, estética e política entre o Brasil, América Latina, 
Europa e Estados Unidos, sendo-nos possível traçar uma cartografia do 
passado e do presente que articulam saberes e experiências múltiplas 
e variadas, possibilitando pensar essas publicações dominicais como 
lugares reservados à concretização de uma memória coletiva, ainda que 
derivada de relatos originalmente tão íntimos.

1. histórias se transformam em memória

Figura 1 – Página do caderno ilustríssima

 

 

Fonte: Folha de São Paulo, 20/05/2012)
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No dia 20 de maio de 2012, o relato intitulado “As casas do Ter-
ror – Budapeste, novembro de 2011” de Heloísa Seixas1 narra a visita 
de Heloísa à TerrorHáza, a Casa do Terror, em Budapeste. O relato não 
conta apenas a lembrança de um passeio, mas sim as reminiscências de 
outra mulher em outro tempo e espaço. Trata-se de um episódio vivido, 
da memória de um lugar.

A visita de Heloísa a esse memorial europeu fez com que ela re-
memorasse nossos próprios horrores, ao lembrar da história de sua ex-
cunhada, inês Etienne Romeu2. Assim, a escritora conecta dois países, 
distantes por milhares de quilômetros, mas que possuem um período de 
violência contra seu próprio povo.

Ao percorrer as paredes do museu e se relembrar da angústia do 
desaparecimento de inês e posterior revelação da prisão desta, por três 
meses, na casa de tortura de Petrópolis, a autora questiona se não serí-
amos um país melhor se tivéssemos transformado a casa de Petrópolis 
em uma TerrorHáza.

Assim, levanta-se a questão sobre a necessidade da criação dos 
chamados lugares de memória (NORA, 1993), como espaços criados 
artificialmente, diante da nossa necessidade de não nos esquecermos.

[…] os lugares de memória nascem e vivem do sentimen-
to que não há memória espontânea, que é preciso criar 
arquivos, que é preciso manter aniversários, organizar 
celebrações, […] se o que eles defendem não estivesse 
ameaçado, não se teria, tampouco, a necessidade de 
construí-los […] (NORA, 1993, p. 13).

A hipótese levantada pela autora do relato de que seríamos uma 
nação melhor diante da presença de tal lugar de memória, dialoga com 
o proposto por Nora (1993) e Halbwachs (1990) sobre o caráter coletivo 
da memória. Dessa forma, ainda que descreva o sofrimento apenas de sua 

1 Heloísa Seixas é uma escritora e tradutora brasileira.
2 Ex-guerrilheira contra a Ditadura Militar brasileira, integrava o comando da Vanguarda Popular 

Revolucionária (VPR). Foi a única sobrevivente da Casa da Morte em Petrópolis.
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ex-cunhada, essa memória individual seria o ponto de vista da memória 
coletiva (KLUG; LiMA; LEBEDEFF, 2015). Não é possível, portanto, a 
criação de um lugar de memória individual, pois “[…] a memória emerge 
de um grupo que ela une” (NORA, 1993, p. 9).

Daniele Pereira (2014, p. 344), ao pensar a definição de memória, 
em seu artigo “Literatura, lugar de memória”, destaca que a memória 
possui dois pontos básicos: o primeiro é o seu caráter plural e imperma-
nente, em constante criação, desconstrução e renovação de imagens a 
ela atreladas e o segundo é sua característica dialógica no que toca à sua 
tessitura nas esferas privada e coletiva.

Nesse sentido, Jacques Le Goff (1996) afirma ser a memória cru-
cial, tanto por sua importância na organização da identidade humana, 
quanto por essa organização acontecer entre as manifestações entre o 
público e o privado. Em relação ao nosso objeto de análise, é a partir de 
um relato pessoal, de uma passagem de vida que se permite pensar as 
suas repercussões e identificações em um plano mais amplo e global, 
tornando claro o entrecruzamento entre tais instâncias.

Assim, mais do que a transformação da casa de tortura de Petrópolis 
em um memorial em referência aos horrores vividos nos anos de Chum-
bo, a seção “Arquivo Aberto” torna-se um lugar de memória. Para tanto, 
concebemos a seção do jornal como um suporte no qual os múltiplos 
aspectos e imagens relativos às modulações variadas da memória podem 
ser selecionados e reelaborados através da palavra literária (PEREiRA, 
2014, p. 348). Devemos, portanto, pensar naquele que escreve tal relato 
de si, como um arquivista, que coleciona, escreve e publica diante da 
sua necessidade de lembrar.

Em mal de arquivo (2001), de Jacques Derrida, observamos que 
o pensador discute a noção tradicional de arquivo, mas também propõe 
novas problematizações a essa concepção. No que Derrida (2001) chama 
de versão clássica, o arquivo seria definido como um conjunto de docu-
mentos que, diante de sua objetividade, representaria um reflexo do que 
ocorreu de fato. O arquivo, assim, ocuparia o lugar de uma verdade de 
fato de uma dada tradição.
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 Joel Birman, no artigo “Arquivo e mal de arquivo: uma leitura de 
Derrida sobre Freud” (2008), lembra que essa definição seria deveras 
ingênua e enganosa. Tendo em vista que não seria plausível pensar em 
um corpo documental fixo sem qualquer lacuna, sem que estivesse em 
pauta qualquer esquecimento.

Para Birman (2008), a ousadia teórica de Derrida estaria em afir-
mar que o arquivo seria necessariamente lacunar e sintomático, isto é, 
descontínuo e perpassado pelo esquecimento em decorrência de sua 
própria virtualidade.

Porém, é quando Derrida (2001) discute as dimensões ontológica e 
nomológica que aproximamos nosso objeto de pesquisa das suas refle-
xões, ao dizer que a dimensão nomológica se refere à constituição do 
arquivo, e definir que “a autoridade, seja através dos deuses seja atra-
vés dos homens e da ordem social, delineia a ordem que estabeleceria 
efetivamente o arquivo de maneira imperativa” (DERRiDA, 2001, p. 
11). A partir desse ponto de vista, teríamos, então, necessariamente, 
na constituição do arquivo a presença de um guardião e um intérprete 
do arquivo, que definiria, grosso modo, o corte temporal e histórico 
a ser arquivado.

Se pensarmos, portanto, que a seção do “Arquivo Aberto” é cons-
truída a partir da escolha de seu autor semanal, que dentre itens vários 
seleciona apenas um episódio de sua vida, sempre acompanhado por 
uma fotografia, o enxergaremos como um arquivista. que em um sentido 
micro interpretaria e guardaria seu próprio arquivo, que teria como marco 
inaugural, não necessariamente seu próprio nascimento, mas qualquer 
evento que se relacionasse intrinsecamente à sua história, que como já 
analisamos, não é exclusivamente sua, pois por mais íntima que possa 
parecer, toda memória tem um caráter coletivo.

Frente as nossas afirmativas de que o objeto de estudo seleciona-
do traz em seu corpo relatos da vida de seus autores, como devemos 
classificá-los? Seriam eles autobiografias, autoficções? Ao propormos 
a ideia de que seriam eles lugares de memória, tais relatos tratariam 
apenas de “verdades”?



119

engajamentos Contemporâneos: linguagem, polítiCa e eduCação

Diante de tais questionamentos, entendemos que os relatos constan-
tes da seção “Arquivo Aberto” podem ser analisados a partir do conceito 
proposto por Leonor Arfuch (2010), de espaço biográfico, pois este 
ultrapassa o gênero narrativo canônico da autobiografia ao estender-se 
a novas modalidades de registro.

Entretanto, é preciso destacar que apesar dessa ampliação de formas, 
proposta pela autora argentina, o espaço biográfico sempre está vinculado 
à categoria “narrativa”, já que a possibilidade de contar uma vida ou a 
própria vida, ou seja, a possibilidade de construção mimética do vivido 
acontece ao se organizarem os fatos, sentimentos, afetos, numa ordem 
temporal que é da narrativa obedecendo às regras e limites materiais da 
mesma.

 Sobre a aparente veracidade contida em tais relatos de si, uti-
lizaremos além das impressões deixadas pela crítica biográfica3, e da 
noção de “espaço biográfico”, confrontada com as considerações do 
pacto autobiográfico de Lejeune (2008), o conceito de “biografemas” 
cunhado por Barthes (2012).

Enquanto Lejaune propõe o gênero autobiográfico como um fiel 
retrato do que o autor se dispôs a contar, tendo um pacto de fidelidade 
estabelecido entre ele e seu leitor, Barthes sugere a noção fragmentária 
do sujeito, a partir da noção dos “biografemas”, que seriam traços, deta-
lhes, minúcias que vêm a imprimir novas significações no texto. Assim, 
existiria uma espécie de ponte entre a ficção e a realidade, mas que nunca 
se assume, pretensamente, como verdade, mas como uma invenção. O 
biografema será, pois, um fragmento que ilumina detalhes.

Ao compreendermos a noção de espaço biográfico proposta por 
Arfuch (2010, p. 73), mais do que um aparente macrogênero, que aco-
lheria, simplesmente uma coleção de formas mais ou menos reguladas 
e estabelecidas, percebemos que o espaço biográfico se compõe de 
momentos biográficos.

3 “A crítica biográfica não pretende reduzir a obra à experiência do autor, nem demonstrar ser 
a ficção produto de sua vivência pessoal e intransferível” (SOUzA, 2011).
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O conceito formulado por Arfuch (2010, p. 83) se estrutura sobre 
várias premissas, sendo a mais fundamental delas, a possibilidade de 
articulação entre o individual e o social. A ideia do espaço biográfico 
como o cenário de hibridização entre essas duas esferas, tratadas majo-
ritariamente a partir de uma visão dicotômica, tem sua base na necessi-
dade de se entender o processo de subjetivação do indivíduo, no qual a 
autobiografia tem um papel basilar.

Para pensar a relação entre as esferas pública e privada, Arfuch lança 
mão em seu livro, o Espaço Biográfico – Dilemas da Subjetividade Con-
temporânea (2010), das reflexões de Jürgen Habermas, Hannah Arendt 
e Norbert Elias, que estabelecem três paradigmas sobre o tema. Os três 
pensadores possuem enfoques distintos de pensar o privado e o público. 
Arendt e Habermas enxergam a separação entre esses dois espaços de 
maneira mais nítida. Ao passo que Elias argumenta que antes de estarem 
em contraposição, as duas esferas mantêm uma interação dialógica (AR-
FUCH, 2010, p. 92-93), o que vai ao encontro da noção de que o social e 
individual são instâncias complementares, que se influenciam mutuamente.

Todas essas reflexões culminam na constatação de que o contexto 
contemporâneo mudou a maneira como vemos a distinção entre os concei-
tos de público e privado. Estes passam a não ter limites nítidos, tornando 
sua hibridização mais clara, e palco para a experimentação (ARFUCH, 
2010, p. 95). Dessa forma, o relato autobiográfico, mais do que apenas 
constituinte do “eu”, busca novos sentidos na constituição do “nós”.

[…] sabemos que não há possibilidade de afirmação da 
subjetividade sem intersubjetividade; consequentemente, 
toda biografia ou relato da experiência é, num ponto, 
coletivo, expressão de uma época, de um grupo, de uma 
geração, de uma classe, de uma narrativa comum de 
identidade (ARFUCH, 2010, p. 100).
 

Temos, então, uma relação indissociável entre o “eu” e o “nós”. O 
“eu” do espaço biográfico encontra-se desta maneira sujeito a ressigni-
ficações constantes por “instâncias do autorreconhecimento”.
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Um ponto citado anteriormente, mas que necessita ser melhor 
explicado, é a característica pertencente à multiplicidade de formas que 
integram o espaço biográfico: a narração (ARFUCH, 2010, p. 110). 
Todas essas formas, de alguma forma, contam uma história e como 
toda narrativa, está sujeita ao eixo da temporalidade. é assim que a es-
tudiosa latina estabelece a relação do tempo dentro da narrativa. Dentro 
dos relatos, Arfuch (2010, p. 113-114) destaca a existência de uma co-
munidade temporal – coexistência de dois tempos: o crônico, marcado 
por corresponder a uma sucessão de acontecimentos e o linguístico: 
entendido como a manifestação intersubjetiva; enunciação – que seria 
a própria possibilidade do relato biográfico. Dessa forma o relato seria 
articulado dentro de um terceiro tempo, que teria o papel de mediador 
da própria trama. Arfuch (2010), no decorrer de seu livro, aponta como 
paradigmática a obra Roland Barthes por Roland Barthes (2003), pois 
nela o autor “desarticula as cronologias, mescla as vozes narrativas, 
desloca o ‘eu’ para a terceira pessoa, desconstrói o efeito de realidade” 
(ARFUCH, 2010, p. 105). Dessa maneira, Barthes desloca a noção desse 
autor e dessa memória e sua relação com o tempo para um terreno mais 
híbrido, não tão fincado na referencialidade, permitindo ao discurso 
assumir o protagonismo.

Este livro não é um livro de “confissões”; não porque ele 
seja insincero, mas porque temos hoje um saber diferente 
do de ontem; esse saber pode ser assim resumido: o que 
escrevo de mim nunca é a última palavra: quanto mais sou 
“sincero”, mais sou interpretável, sob o olhar de instân-
cias diferentes das dos antigos autores, que acreditavam 
dever submeter-se a uma única lei: a autenticidade. Essas 
instâncias são a História, a ideologia, o inconsciente. 
Abertos (e como poderia ser de outro modo?) para esses 
diferentes futuros, meus textos se desencaixam, nenhum 
vem coroar o outro; este aqui não é nada mais do que um 
texto a mais, o último da série, não o último do sentido; 
texto sobre texto, nada é jamais esclarecido (BARTHES, 
2003, p. 137).
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Dessa maneira, ao considerarmos que o espaço biográfico entrelaça 
as instâncias pública e privada, sendo constituído em um terceiro tempo, 
ou seja, o “hoje” do autor. Percebemos que a seção “Arquivo Aberto” 
nos traz um relato de experiência no qual é a vivência do seu autor que 
determina a visão com a qual se interpretará o contexto histórico (tempo 
cronológico) que perpassa toda a narrativa, temos como único elemento 
autenticador da sua experiência a foto que o acompanha, bem como a 
data e o lugar em que os fatos teriam ocorrido. Ao nos voltarmos para a 
foto que integra a narrativa “As casas do Terror”, necessário se faz nos 
determos na maneira como a relação entre ela e o restante da narrativa se 
constrói. Para tanto, inicialmente, é necessário descrevermos, minima-
mente a referida foto. A imagem escolhida por Heloísa Seixas retrata a 
fachada da chamada “Casa do Terror” localizada em Budapeste, na qual 
foi instalado um museu.

Podemos pensar que a foto possui como um dos seus objetivos, 
transmitir a ideia de autenticação da história narrada, mas apenas isso 
não é suficiente, pois mais do que isso, a foto digitalizada é uma estraté-
gia narrativa trazida pela autora, fazendo parte da história contada tanto 
quanto as palavras escolhidas. Dessa forma, a narrativa construída pela 
autora, bem como a aparência de autenticidade que a foto poderia trazer, 
dependem da interpretação do leitor, que acionará sua própria lembrança 
em relação àquilo que vê, e possibilitará um diálogo de experiências e a 
construção de novas memórias.

Outro elemento constitutivo da seção jornalística em estudo é a 
descrição do lugar e do ano em que os fatos teriam ocorrido. Mais do 
que índice temporal, essas informações localizam o autor dentro do 
texto e fornecem ao leitor a informação de qual contexto histórico o 
autor está a falar, de qual memória quer celebrar. Ao confrontarmos a 
imagem com o texto, conseguimos pensar na construção de um “arquivo” 
que pense o “arquivo de si” (privado), e sua relação com o panorama 
cultural (público). Pois, como afirmamos, anteriormente, mesmo que a 
autobiografia seja uma escrita caracterizada por falar do “eu”, diante da 
hibridização entre o individual e o social, a memória individual sempre 
pertence a um “nós”.
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Mesmo porque, retomando o que propõe Halbwachs (1990), nós 
nunca nos lembramos sozinhos, a memória individual existe sempre a 
partir de uma memória coletiva, posto todas as lembranças serem cons-
tituídas no interior de um grupo.

Assim, ainda, que formuladas pela instituição sensível, todas as 
lembranças têm sua origem atribuída a um grupo. Para o teórico, toda 
memória coletiva deve ser entendida no plural, portanto, memórias coleti-
vas. Dessa forma, ao contar uma história de si, esta sempre se constrói em 
contato com o outro, geralmente, nos casos trazidos pela seção “Arquivo 
Aberto”, personalidades da cultura brasileira. é possível, então, traçar um 
panorama fragmentado da história e da cultura do Brasil, atendendo, de 
acordo com Klug, Lima e Lebedeff (2015) à necessidade do indivíduo 
atual em deixar seus registros, seus vestígios, suas marcas, para que a 
partir delas possam ser reconstruídos os fatos passados e a memória que 
teima em não ser mais esquecida.

considerações finais

Escolhemos como objeto de estudo deste artigo, um relato de si publi-
cado na seção “Arquivo Aberto – memórias que viram histórias”, do Jornal 
Folha de São Paulo intitulado “As casas do Terror” e nos propusemos a 
analisá-lo a partir das noções como espaço biográfico (ARFUCH, 2010) 
e lugar de memória (NORA, 1993), dentro outros.  Todas essas concep-
ções nos auxiliaram a perceber que o objeto de nosso estudo, as pequenas 
narrativas de teor autobiográfico, publicadas em um jornal de circulação 
nacional, mais do que importantes para entender a constituição da subjeti-
vidade do indivíduo contemporânea, nos permitem entender, através de um 
microssistema, toda uma gama de eventos que perpassaram nossa sociedade.

Observamos, portanto, como realmente a relação entre o indivíduo 
e a sociedade a qual pertence é indissolúvel. O “eu” e o “nós” se afetam 
reciprocamente, a construção do social se dá à medida que o sujeito 
experimenta, vivencia, ao passo que o sujeito se constitui conforme as 
relações sociais que estabelece.
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Assim, tais relatos de si, com a peculiaridade de serem compostos 
por uma foto escolhida diretamente do acervo pessoal de quem o escre-
ve, nos permitiu observar como se dá essa imbricação entre o público 
e o privado. Vimos que toda memória imaginada como individual foi 
construída a partir de um grupo, que está intrinsecamente envolvido e 
refletido em cada um desses eventos, o que nos permitiu entender esses 
espaços como verdadeiros lugares de memória, diante da necessidade 
de preservação e celebração dessa memória.
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O CORO DAS ESCRAVAS: O PROTAGONiSMO COLETiVO 
EM a odissEia dE PEnéloPE, DE MARGARET ATWOOD

Barbara Vitoria Teixeira Ribeiro
Luiz Manoel da Silva Oliveira

considerações iniciais e primeiras incursões problematizadoras

Margaret Atwood possui inúmeros livros publicados dentro dos 
gêneros ficção, poesia e ensaio crítico, nos quais retrata uma visão crítica 
sobre questões sociais, ambientais e políticas. Em 2005, foi convidada 
para reescrever a odisseia, atribuída a Homero, dentro da série de livros 
chamada “Canongate Myth Series”, que foi publicada no Brasil, pela 
Editora Companhia das Letras, como a odisseia de Penélope: o mito 
de Penélope e odisseu, em 2005.

Na obra de Homero, narra-se a jornada de retorno para casa do herói 
Odisseu, após vinte anos de guerras e aventuras. O personagem principal 
é descrito como esperto e corajoso: ele vence a guerra, engana os deuses 
e retorna para casa de forma triunfal, como herói temido e respeitado. 
Já Penélope é descrita como a esposa fiel, que tece de dia e “destece” de 
noite a mortalha para o seu sogro Laerte, usando o nunca alcançado fim 
da tessitura da mortalha como marco de quando se tornaria “disponível” 
para os seus importunos pretendentes, para se manter longe deles o quanto 
possível, enquanto aguarda pacientemente pelo retorno do marido. E as 
escravas? Na narrativa clássica elas são “apenas” as servas que pertencem 
a Odisseu e que merecem morrer enforcadas.
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Surge assim um questionamento instigante: “por que reescrever essa 
narrativa canônica e tão emblemática para a literatura ocidental?”. Para 
dar voz àqueles indivíduos que foram silenciados na obra de Homero. 
Segundo Thomas Bonnici, essa estratégia de reescrita é muito utilizada 
por autores e autoras contemporâneas, tanto da literatura pós-colonial 
como da literatura feminista, na intenção de “retrucar as bases patriar-
calistas do texto original” (BONNiCi, 2007). Assim sendo, consoante 
com o pensamento de Bonnici (2007), parece que Atwood faz isso não só 
de forma a conferir voz a essas personagens femininas silenciadas, mas 
também para fazer com que essa voz seja um grito de alerta para outras 
mulheres, problematizando passagens emblemáticas da obra original, o 
que se evidencia, por exemplo, no seguinte trecho:

[…] Não fui fiel? Não esperei, e esperei, e esperei, apesar 
da tentação – quase compulsão – de desistir? E o que me 
restou, quando a versão oficial se consolidou? Ser uma 
lenda edificante. Um chicote para fustigar outras mu-
lheres. Por que não podem todas ser tão circunspectas, 
confiáveis e sofredoras como eu? Era essa a abordagem 
que adotavam os cantores, os rapsodos. Não sigam meu 
exemplo, sinto vontade de gritar nos ouvidos de vocês – 
sim, nos de vocês! Mas, quando tento gritar, pareço uma 
coruja (ATWOOD, 2005, p. 16).

Dessa maneira, Atwood desperta o interesse da Crítica Literária Fe-
minista por sua obra, pois, além de dar voz a Penélope e às doze escravas, 
ela também critica a forma como a mulher é retratada na literatura. Acerca 
disso, Virgínia Woolf, em seu ensaio “Mulheres e Ficção” (WOOLF, 
2014, p. 270-283), discorre sobre a representação da mulher nas obras 
literárias, que estaria estritamente ligada à dificuldade de as mulheres 
serem inscritas de forma mais promissora e empoderada, o que se dá pelo 
fato de a produção literária até o século XViii ter sido exclusivamente 
dominada pela iniciativa e fortes vieses de extração patriarcal; ou seja, 
a mulher na literatura era apresentada pelos olhos dos homens, de modo 
que, para ocorrer uma mudança, era necessário que as mulheres come-
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çassem a ter o protagonismo da escrita. Penélope, na obra de Homero, 
é representada como a esposa perfeita, enquanto que, em a odisseia de 
Penélope, é vista como uma mulher autêntica, inteligente e amiga, carac-
terísticas essas que provavelmente não seriam atribuídas a ela se a obra 
tivesse sido escrita por um homem afinado com as premissas patriarcais.

Assim, faz-se necessário evidenciar esses novos aspectos para que 
a representação obliterante das mulheres na literatura seja substituída 
por modelos mais promissores e que promovam a sua subjetificação e 
autonomia. Por outro lado, aquelas representações femininas negativas 
quase sempre traduziam a realidade social das mulheres, uma vez que as 
relações de poder entre o homem e a mulher na sociedade são espelhadas 
na literatura (zOLiN, 2005). Portanto, se podemos questionar esses papéis 
na literatura, também podemos e devemos questioná-los na sociedade. 
Ademais, segundo os pesquisadores Anselmo Peres Alós e Bárbara 
Loureiro Andreta “A crítica literária feminista se faz interdisciplinar por 
definição, uma vez que ela não admite a leitura do texto em um modo 
desvinculado de sua exterioridade e de sua historicidade” (2017, p. 20).

Para quebrar, pois, com essa tradição literária patriarcal, Atwood 
precisa desconstruir o cânone literário:

Desconstrução não é sinônimo de “destruição”. Na verda-
de, o sentido de desconstrução está mais ligado ao sentido 
original da palavra “análise”, que, etimologicamente, 
significa “desfazer” (sentidos fechados), que acabou se 
tornando um sinônimo de “desconstruir”. A desconstrução 
de um texto não se opera pela mera instauração de dúvidas 
aleatórias, nem por subversões arbitrárias, mas por uma 
meticulosa e bem-articulada tensão das forças significati-
vas contraditórias que existem dentro do próprio texto. Se 
há algo a ser “destruído” em uma leitura desconstrutiva, 
não é o texto, mas sim a crença na dominação inequívoca 
de um modo de significação sobre os outros. Assim, uma 
verdadeira leitura desconstrutiva analisa as especificida-
des existentes entre as diferenças críticas de um dado texto 
e ele mesmo (JOHNSON apud CUDDON, 1999, p. 210).



129

engajamentos Contemporâneos: linguagem, polítiCa e eduCação

Essa desconstrução parte do princípio de re-visitar a obra canônica 
com um novo olhar, uma visão mais apurada dos acontecimentos que não 
exclui o que já aconteceu, mas, sim, abre-se para outras perspectivas. De 
acordo com Adrienne Rich:

Re-visão – o ato de olhar para trás, de ver com olhos 
novos, de visitar um texto antigo sob uma nova direção 
crítica – é para as mulheres muito mais que um capítulo da 
história cultural: é um ato de sobrevivência, pois, enquanto 
nós não entendermos completamente as condições em 
que estamos encharcados, não podemos conhecer a nós 
mesmos (RiCH, 1979, p. 35, tradução nossa)1.

No entanto, conferir voz para as personagens femininas não é uma 
tarefa fácil. Por isso, Atwood se vale do Realismo Mágico, recurso literá-
rio narrativo que tem como principal característica a mistura de elementos 
fantásticos e irreais com a realidade (DACANAL, 1970), para que essas 
mulheres, estando agora no mundo dos mortos – elemento possibilitado 
pela narrativa fantástica –, consigam finalmente falar, o que se comprova 
no seguinte trecho:

Agora que todos os outros perderam o fôlego, é a minha 
vez de fazer o relato. Devo isso a mim mesma. Tive de 
me esforçar para contar o caso: contar histórias é uma arte 
menor. Coisa para velhas, andarilhos, rapsodos cegos, 
criadas, crianças – gente com tempo a perder. Antigamen-
te, as pessoas ririam se eu bancasse o menestrel – não há 
nada mais ridículo do que uma aristocrata que se mete a 
artista –, mas a esta altura não me importo mais com a 
opinião pública. A opinião de quem está aqui: das som-
bras, dos ecos. Portanto, vou tecer minha própria narrativa 
(ATWOOD, 2005, p. 16).

1 “Re-vision – the act of looking back, of seeing with fresh eyes, of entering an old text from 
a new critical direction – is for woman more than a chapter in cultural history: it is an act of 
survival. Until we can understand the assumptions in which we are drenched we are cannot 
know ourselves” (RiCH, 1979, p. 35).
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Posto isso, faz-se necessário delimitar que o foco de análise deste 
artigo é a narrativa das escravas, que se faz presente no romance na for-
ma de um coro no qual as escravas cantam e dançam para contar suas 
histórias e fazer justiça. é importante ressaltar que, ao ser estruturada 
dessa forma pela autora, a narrativa das escravas passa a representar não 
só o protagonismo feminino das escravas, mas também o protagonismo 
coletivo das mulheres subalternizadas. Em alguns momentos, porém, 
será necessário retomar a narrativa de Penélope para contextualizar e 
possibilitar a compreensão da realidade dessas mulheres.

1. Para além da função do coro: a vez e a voz do protagonismo 
feminino das escravas na odisseia “À la atwood”

Para entender o motivo pelo qual as escravas clamam por justiça, 
faz-se necessário compreender qual era o papel das mulheres na Grécia 
Antiga. De acordo com Aristóteles (1955), no quadro da Pólis Grega eram 
considerados cidadãos apenas os homens e as mulheres livres, o que já 
exclui as escravas, as quais não possuíam direitos, eram objetificadas e 
cuja única função era servir:

Não tínhamos voz
Não tínhamos nome
Não tínhamos escolha
Só tínhamos uma face
Uma mesma face
Levamos a culpa
Não foi justo […]
(ATWOOD, 2005, p. 154).

A função de servidão ultrapassava as tarefas domésticas: essas 
escravas deveriam, inclusive, “servir” sexualmente os seus senhores e 
a quem ele deliberasse. O pertencimento sobre suas vidas e, sobretudo, 
pelos seus corpos, gerava uma violência diária que, em vez de as colocar 
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no papel de vítima, era utilizada para culpabilizar as escravas por esses 
acontecimentos deploráveis. é exatamente isso que as condena na nar-
rativa, como podemos observar no seguinte trecho:

[…] A maioria das escravas acaba sendo violentada, mais 
cedo ou mais tarde; trata-se de uma característica deplorá-
vel, mas comum na vida palaciana. Não foi o fato de terem 
sido violentadas que as condenou, na mente de Odisseu. 
Foi terem sido violentadas sem permissão (ATWOOD, 
2005, p. 145-46).

Apesar de Penélope ser considerada uma mulher livre, sua liber-
dade estava vinculada ao casamento. Ser livre, pois, significa, para 
as mulheres gregas, pertencer a um homem, como uma propriedade 
(ARiSTóTELES, 1955). é, no entanto, esse pertencimento que conecta 
Penélope e as escravas, permitindo que elas consigam construir uma 
relação de irmandade:

[…] Contávamos histórias enquanto realizamos nossa 
tarefa de desconstrução; contávamos anedotas e deci-
frávamos charadas. Sob a luz trêmula das tochas nossos 
rostos diurnos mudavam, tornavam-se mais meigos, assim 
como os modos. Parecíamos até irmãs. Pela manhã, com 
os olhos fundos pela falta de sono, trocávamos sorrisos 
cúmplices e furtivos toques das mãos. As respostas delas, 
“Sim, senhora” e “Não, senhora”, flertavam com o riso, e 
nem as moças nem eu levávamos o comportamento servil 
muito a sério (ATWOOD, 2005, p. 98).

Por meio dessa relação de amizade e cumplicidade, Atwood conse-
gue romper com o paradigma do sexismo que coloca as mulheres num 
lugar de rivalidade, tornando-as “inimigas naturais” (HOOKS, 1997, 
p. 108), numa situação em que não pode haver solidariedade entre as 
mulheres, pois as mesmas estão em constante disputa. Mesmo tendo 
em mente que bell hooks, intelectual e ativista negra estadunidense 
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contemporânea, se refere mais especificamente aos contextos de classe, 
gênero e raça, nos seus aspectos que afetam as mulheres e escritoras 
negras de muitas maneiras, de algum modo a premissa de hooks de 
que as mulheres negras devem combater essa rivalidade estimulada 
pelo patriarcado e criar uma condição de sororidade encontra eco nas 
ações de Penélope. Ao compartilhar com as suas escravas o segredo 
da mortalha, Penélope testemunha a união e a cumplicidade dessas 
escravas com ela própria, não somente para que a própria Penélope 
seja protegida, mas também para que a riqueza do seu marido igual-
mente fique debaixo dessa capa de proteção. Porém, essa perspectiva 
maquiavélica do patriarcado não permite que a rivalidade feminina seja 
extinta de toda a trajetória. Penélope não compete com as escravas, 
mas compete com Helena, sua igual, seja pela atenção da família ou 
de Odisseu, o que demonstra que essa rivalidade vai além das questões 
de gênero e adentra as questões de classe.

Porém, essa cumplicidade também pode ser questionada, pois no 
capítulo 15, “A mortalha”, Penélope conta que as escravas reclama-
vam dos pretendentes que “pegaram as escravas assim como pegaram 
carneiros, porcos, cabras e vacas. Provavelmente pensavam que não 
era nada.” (ATWOOD, 2007, p. 99), e apesar das reclamações a rainha 
dizia:

“Vamos prosseguir”, falei a elas. “Vocês devem fingir 
paixão por esses homens. Se acharem que vocês passaram 
para o lado deles, confiarão em vocês e descobriremos 
seus planos. é um jeito de vocês servirem a seu senhor, 
e ele se mostrará muito grato quando retornar.” isso fez 
com que se sentissem melhor (ATWOOD, 2005, p. 99).

No capítulo 17, “Coro: Delícias, uma balada”, as escravas narram 
os seus sonhos como o único momento de descanso, em que elas não 
precisam mais obedecer a ordens de estarem com qualquer homem, como 
podemos observar abaixo:
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Nosso único descanso, o sono;
Só então encontramos a paz:
Não precisamos limpar o chão
Nem do piso a gordura tirar.
Não somos caçadas no salão
Nem jogadas no solo encardido
Por qualquer nobre cretino
que quer levantar uma saia.
(ATWOOD, 2005, p. 106)

A partir desse trecho podemos dizer que as escravas tinham um res-
sentimento por Penélope colocá-las nessa situação de perigo e sofrimento 
para proteger os patrimônios de Odisseu da cobiça dos pretendentes, 
sendo eles sua riqueza e sua esposa. Dessa forma, reforçamos a ideia 
de que a sororidade entre as personagens femininas da obra em questão 
só acontece até certo ponto. quando ela ultrapassa o limite de gênero e 
adentra a questão de classe, a cumplicidade de Penélope passa a ser em 
relação ao marido.

Simone de Beauvoir, em o segundo sexo (2008), publicado origi-
nalmente em 1949, discorre sobre esse assunto e afirma o seguinte: “A 
mulher burguesa […] não sente nenhuma solidariedade pelas mulheres 
da classe proletária: está muito mais próxima do marido do que das 
operárias da indústria têxtil. Faz seus os interesses do marido” (BEAU-
VOiR, 2008, p. 163). Embora as conclusões de Simone de Beauvoir se 
refiram mais objetivamente às relações de classe mais contemporâneas, 
de certo modo se aplicam a uma parte das relações de Penélope com suas 
escravas. Entretanto, apesar de existir essa falha na relação de sororidade 
entre as personagens femininas do romance de Atwood, fica evidente 
que ambas sofrem das opressões do patriarcado e são silenciadas, sendo 
assim necessário que elas tenham voz nessa nova narrativa.

A voz das escravas é dada por meio do coro, gênero musical utilizado 
no teatro grego que, segundo Cláudia Andrade (2013), é “[c]omo um or-
ganismo plural constituído por vários corpos […] o coro é, por si próprio, 
uma representação simbólica e teatral do coletivo. Ele invoca o que há de 
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comum, representando um elemento basilar do ponto de vista estético, 
ético e dramatúrgico” (ANDRADE, 2013, p. 12-13). Sendo assim, não 
temos uma escrava em específico para narrar os acontecimentos, e sim 
doze escravas que juntas são um só. A escolha do coro, portanto, tem 
relação com o coletivo, uma vez que a autora coloca as escravas todas 
numa mesma posição. O coro tem em si uma força de unidade e o cole-
tivo, por sua vez, demonstra que o protagonismo não é necessariamente 
individual, assim como os princípios que quase sempre orientaram as 
lutas feministas, desde o final do século XiX até a contemporaneidade.

Nos capítulos das escravas, Atwood utiliza a repetição de palavras 
para conferir musicalidade – característica do poema épico – a fim de 
enfatizar o sofrimento dessas mulheres. A título de exemplificação, segue 
o trecho abaixo:

Somos as escravas
que vocês mataram
que vocês traíram
Dançamos leves
Pés descalços no ar
No injusto balançar
Com deusas, vadias, rainhas
Desde lá até aqui
vocês não se continham
Fizemos muito menos
Do que vocês fizeram
Sem a menor piedade
sua é a lança
sua é a ordem
Basta querer
Limpamos o sangue
De nossos amantes
Do chão, das mesas
Das escadas e portas;
Ajoelhadas na água
Enquanto olhavam
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Para nossos pés
Não era justo
Explorar o medo
vocês se divertiram
Bastava erguer a mão
Para nos ver sofrer
Dançamos no ar
as escravas que vocês
traíram e mataram
(ATWOOD, 2005, p. 18-19, grifo nosso)

Nos trechos grifados acima é possível observar que essa estratégia 
de repetição de palavras insere o leitor na narrativa: as palavras “vocês” 
não se referem apenas a Odisseu e a Telêmaco, mas também a toda a 
sociedade patriarcal que permitiu – e permite – não só a violência contra 
as escravas, mas contra todas as mulheres.

O coro se torna, assim, um grande canto que clama alto por justiça. 
Se a autora tivesse escolhido apenas uma escrava para representar todas 
as outras, provavelmente sua voz não teria força suficiente para convo-
car um julgamento contra Odisseu, ratificando a escolha desse gênero 
enquanto procedimento estético-narrativo.

O julgamento em questão é o pedido de justiça efetuado pelas 
vítimas, que desejam que Odisseu seja declarado como culpado pelo 
assassinato das escravas. é nesse momento, então, que se evidenciam 
os elementos do realismo mágico, pois o julgamento acontece no século 
XXi, com a presença de mortais, juiz e advogado, além dos espíritos de 
Odisseu, Penélope e as escravas. Mesmo na narrativa ficcional, no entan-
to, o final é marcado pelo senso de impunidade que tanto se faz presente 
fora da ficção, sendo o réu declarado inocente sob a seguinte justificativa:

Juiz: Nem seu cliente, evidentemente. (Ri.) Contudo, a 
época de seu cliente era diferente da nossa. Os padrões de 
comportamento então eram outros. Seria uma pena que 
esse incidente lamentável, mas menor, manchasse uma 
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carreira que, sob todos os outros aspectos, foi notável. E 
não quero ser acusado de anacronismo. Portanto, devo 
encerrar o caso (ATWOOD, 2005, p. 144).

Constata-se no trecho acima um exemplo de como a cumplicidade 
masculina ultrapassa qualquer lei, mesmo a do mundo dos mortos. Essa 
escolha narrativa é, também, um reflexo do que vemos na sociedade de 
modo geral, inclusive brasileira. A título de exemplificação, basta aludir 
ao caso brasileiro em que um homem foi condenado por estupro culposo, 
ou seja, quando não há intenção de estuprar. Apesar das provas – e mesmo 
sem a existência da definição desse crime na legislação brasileira – ele 
foi engendrado a fim de proteger o agressor (ALVES, 2020). Traçando 
um paralelo entre a obra e a não ficção, mesmo com a comprovação do 
estupro das escravas – “Juiz (consultando um livro: a Odisseia): […] 
está dito bem aqui – vamos ver –, rapsódia XXii, que as escravas foram 
violentadas.” (ATWOOD, 2005, p. 144) –, o que até mesmo na Grécia 
antiga tornaria injusto o assassinato destas, a decisão do juiz privilegia 
a honra do homem em detrimento do crime e da atrocidade cometida.

Sendo assim, Atwood, numa tentativa de dar voz às personagens 
silenciadas na obra original, permite que as histórias de Penélope e das 
escravas sejam (re)contadas. Porém, a conferência de voz ainda não é o 
suficiente para que a justiça seja feita, o que faz com que essa narrativa 
sirva como um alerta para as mulheres de que a luta pelos seus direitos 
precisa se dar de forma coletiva. E tudo isto feito magistralmente por 
Atwood para não resvalar a sua reescrita da obra canônica de Homero 
para um terreno meramente panfletário, que esvaziasse a obra reescrita 
de seus valores estéticos.

considerações finais

Por meio deste trabalho é possível constatar que Margaret Atwood 
confere voz às personagens femininas que foram silenciadas na obra de 
Homero, de modo que as suas representações são mais empoderadas e 
promissoras do que na obra homérica, graças ao protagonismo coletivo 
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representado tanto pelo fato de as escravas sempre falarem como se fos-
sem o coro do drama grego da Antiguidade, quanto pela cumplicidade 
que desenvolvem com Penélope. Ao se possibilitar a abordagem dos 
eventos da vida de Penélope e das escravas ao mesmo tempo, é possível 
perceber que, apesar de realidades tão distintas, todas elas precisam tirar 
proveito da distância das figuras masculinas, seja pela ausência momen-
tânea (de Odisseu) ou pela morte (de Laerte, sogro de Penélope), para 
enfim conseguirem narrar suas versões dos fatos.

A Crítica Literária Feminista é, portanto, fundamental para possibi-
litar esse novo olhar sobre a obra de Homero. Poder reivindicar a vez e a 
voz das mulheres em narrativas que reescrevem obras canônicas onde as 
mulheres foram silenciadas enfatiza tanto a necessidade de se questionar o 
papel das mulheres na sociedade atual, quanto a premência e a relevância 
cada vez maior da escrita de autoria feminina na contemporaneidade.

Por fim, apesar de a narrativa em a odisseia de Penélope não 
contar com um desfecho muito diferente daquele que normalmente se 
efetiva na não ficção, ao reescrever essa obra, a autora consegue colocar 
a história dessas mulheres em destaque, fazendo com que elas não sejam 
esquecidas e solapadas pela tradição literária masculina ocidental. Desse 
modo, Atwood não somente nos oferece um olhar novo e inquiridor so-
bre a interessante obra homérica, mas também nos possibilita reflexões 
urgentes e necessárias sobre parâmetros obliterantes para as mulheres no 
passado e no presente, assim como sobre as interações possíveis entre a 
estética literária e temáticas palpitantes da contemporaneidade.
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iNTELECTUAiS NEGRAS EM CENA: 
POLíTiCAS DO COTiDiANO NA FiCçãO 

DE ALiCE WALKER

Leonardo Júnio Sobrinho Rosa

O ofício da palavra é sublime, pois criador; inventa o 
sentido que assegura nossa diferença, nossa especificidade 
humana – o modo como não somos iguais a nenhuma outra 
forma de vida. Nós morremos. Talvez seja esse o sentido 
da vida. Mas fazemos linguagem. O que bem pode ser a 
medida da nossa vida.
(Toni Morrison)

quem nos deu permissão para praticar o ato de escrever? 
Por que escrever parece tão artificial para mim? Eu faço 
qualquer coisa para adiar este ato – esvazio o lixo, atendo o 
telefone. Uma voz é recorrente em mim: quem sou eu, uma 
pobre chicanita do fim do mundo, para pensar que poderia 
escrever? Como foi que me atrevi a tornar-me escritora 
enquanto me agachava nas plantações de tomate, curvando-
me sob o sol escaldante, entorpecida numa letargia animal 
pelo calor, mãos inchadas e calejadas, inadequadas para 
segurar a pena? Como é difícil para nós pensar que podemos 
escolher tornar-nos escritoras, muito mais sentir e acreditar 
que podemos! O que temos para contribuir, para dar? Nossas 
próprias expectativas nos condicionam. Não nos dizem a 
nossa classe, a nossa cultura e também o homem branco 
que escrever não é para mulheres como nós?
(Gloria Anzaldúa)
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considerações iniciais

A literatura estadunidense de autoria negra vem conquistando um 
espaço cada vez mais maior dentro do campo dos estudos literários no 
Brasil e em diferentes partes do mundo. Nesse contexto, a produção 
literária de autoria feminina possui grande relevância, pois, como bem ob-
serva Maria Aparecida Andrade Salgueiro em seu livro Escritoras negras 
contemporâneas: estudos de narrativas – Estados unidos e Brasil, “nos 
últimos trinta anos, as mulheres afro-americanas se transformaram em 
uma poderosa força na literatura norte-americana, produzindo em larga 
escala e atingindo um número cada vez maior de leitores” (SALGUEiRO, 
2004, p. 55). Por meio de suas obras, essas escritoras abordam uma ampla 
gama de questões e promovem debates sobre gênero, etnia, sexualidade, 
preconceito, entre outros temas. Por essas razões, essa literatura funciona 
como uma “resistência ao imperialismo que rejeita fronteiras coloniais, 
sistemas, separações, ideologias, estruturas de dominação” (DAViES, 
2003, p. 80, tradução minha)1.

A produção literária das mulheres afro-estadunidenses tem uma 
forte relação com o movimento negro nos Estados Unidos na luta contra 
a opressão e o preconceito. Escritoras como Maya Angelou (1928-2014), 
Toni Morrison (1931-2019), Lorraine Hansberry (1930-1965), somente 
para citar algumas, colaboraram para a construção de uma identidade 
cultural e para o fortalecimento da literatura afro-estadunidense. No 
entanto, é importante frisar a importância das mulheres negras que as 
antecedem, como a poetisa – de início escravizada – Phillis Wheatley 
(1753-1784), a antropóloga zora Neale Hurston (1891-1960), as escrito-
ras Jessie Redmon Fauset (1882-1961), Nella Larsen (1891-1964), dentre 
outras. Essas escritoras “adotam diferentes estratégias de ação em sua 
luta. No entanto, um recorrente ponto em comum: a utilização da arte da 
palavra – uma contribuição definitiva para a literatura universal, para o 
movimento feminista e para a luta dos direitos humanos” (SALGUEiRO, 
2004, p. 532).

1  “No original: “it is a new resistance to imperialism which schews colonial borders, systems, 
separations, ideologies, structures of domination” (DAViES, 2003, p. 80).
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A contribuição para o movimento feminista e para a luta pelos direi-
tos civis e pela igualdade social reflete-se na literatura produzida por Alice 
Walker, que se consagrou por evidenciar a condição da mulher negra. 
Seus livros revelam os conflitos identitários de personagens femininas 
que vivenciam o racismo e a opressão em narrativas que ficcionalizam 
mitos, histórias e a memória africana. Walker é também militante da 
causa negra, com destaque na luta contra o apartheid e a mutilação 
genital feminina em países africanos. a cor púrpura (the Color Purple, 
em inglês) é o seu mais famoso e premiado romance, em que apresenta a 
difícil experiência de vida de duas irmãs – Celie e Nettie – num universo 
marcado pela dominação, por conflitos étnicos e por violências físicas, 
psicológicas e de gênero.

A partir da análise do romance a cor púrpura, proponho-me a 
analisar neste trabalho a relação entre a escrita de autoria feminina e o 
papel desempenhado por Alice Walker enquanto intelectual engajada 
na luta por transformações. Ao longo desta reflexão utilizo como refe-
rencial teórico as reflexões de Edward W. Said (2005) sobre o “papel 
do intelectual” e de bell hooks2 (1995) sobre intelectuais negras, bem 
como questões relativas às “políticas do cotidiano” (HOOKS, 1995) e às 
“imagens de controle” (COLLiNS, 2019). Esta análise não se restringe 
às especificidades da literatura negra produzida por mulheres, pois busco 
estabelecer um debate sobre o papel desempenhado por Alice Walker 
enquanto intelectual negra que utiliza a esfera pública como forma de 
elaborar um espaço de intervenção na realidade social e a consequente 
transformação nas relações étnico-raciais, na medida em que o romance 
investigado aborda demandas oriundas dos negros e fornece visibilidade 
cultural, ao mesmo tempo em que denuncia a condição marginalizada 
dessa população e demonstra toda a potencialidade da literatura produzida 
por mulheres negras.

2  bell hooks é o pseudônimo de Gloria Jean Watkins. Ela adotou este nome como forma de 
homenagear sua avó materna e como um ato político, pois o pseudônimo lhe garantia um 
direito de expressão autônomo. A grafia em letras minúsculas é utilizada para dar enfoque ao 
conteúdo de sua escrita e não à sua pessoa.
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1. o intelectual e seu espaço de atuação

O papel do intelectual e de sua atuação ainda fomenta debates, so-
bretudo no meio acadêmico. Essas reflexões não obedecem a uma lógica 
aleatória, muito menos podem ser explicadas de maneira essencialista, 
pois “novas configurações nos campos político e cultural, o acirramento 
de divisões e conflitos criados e alimentados pelos processos mais re-
centes de globalização explicam, entre outros desafios” (CURy, 2008, 
p. 10), a insistência na ação dos intelectuais e nas possibilidades de in-
tervenção no mundo contemporâneo. Mas quem seria essa figura capaz 
de despertar tamanho interesse?

A palavra intelectual, em seu sentido mais amplo, está relacionada 
à inteligência. Esse termo deriva do latim intellectualis, cujo prefixo 
intus significa “para dentro”, enquanto lectus é o particípio passado do 
verbo legere (ler), remetendo, portanto, ao ato de ler para o interior, para 
dentro das coisas. Maria zilda Ferreira Cury (2008) nos alerta para o fato 
de que a ação de ler pressupõe um movimento para o exterior que busca 
estabelecer a comunicação com os outros para, assim, elaborar uma leitura 
do mundo, o que “dota a palavra intelectual de dois movimentos: para 
dentro de si e fora de si. Alargando o sentido ainda a partir da etimolo-
gia da palavra, saliente-se a condição intermediária do intelectual, sua 
função mediadora” (ibid., p. 13, grifo meu). Nesse sentido, a mediação 
desempenhada pelo intelectual reflete seu engajamento em atuar na esfera 
pública para discutir questões sociais relevantes para o bem-estar comum.

O intelectual é fruto de complexos contextos sociais e políticos, po-
dendo até mesmo deslocar-se com facilidade pelos diferentes segmentos 
da sociedade, pois detém relativa independência e vem oscilando entre a 
modernidade e a antiguidade. Por essas razões, não tenho a intenção de 
examinar arduamente as várias interpretações do que vem a ser compre-
endido por intelectual. interessa-me, no entanto, as ideias desenvolvidas 
por Edward W. Said (2005, p. 26), que define o intelectual como um 
“indivíduo dotado de uma vocação para representar, dar corpo e articular 
uma mensagem, um ponto de vista, uma atitude, filosofia ou opinião 
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para (e também por) um público”, devendo falar a partir da produção de 
ideias. Segundo o pensador, o intelectual deve perturbar o público que o 
ouve, confrontar dogmas, questionar ideias, de modo que o intelectual:

No sentido que dou à palavra, não é nem um pacificador 
nem um criador de consensos, mas alguém que empenha 
todo o seu ser no senso crítico, na recusa em aceitar for-
mulas fáceis ou clichês prontos, ou confirmações afáveis, 
sempre tão conciliadoras sobre o que os poderosos ou 
convencionais têm a dizer e sobre o que fazem. Não apenas 
relutando de modo passivo, mas desejando ativamente 
dizer isso em público (SAiD, 2005, p. 35-36).

A vocação do intelectual é pensada por Said como um constante 
estado de alerta contra o preconceito e as meias verdades, uma vez que o 
nosso mundo cada vez mais se mostra totalmente dominado por divisões 
e pela intolerância. Sendo assim, o intelectual tem assumido de forma 
crescente o papel de “tornar público e elucidar de maneira dialética e 
oposicionista o conflito” e de desafiar e “derrotar tanto o silêncio imposto 
quanto a quietude normalizada do poder invisível onde quer e sempre 
que possível” (ibid., p. 40). O intelectual deve, portanto, intervir para 
que haja a criação de possibilidades para que os cidadãos possam se 
interessar e compreender a sociedade e os fenômenos que a cercam. Ao 
articular teoria e prática, a práxis intelectual deve buscar compreender os 
fenômenos sociais e, ao mesmo tempo, desconstruir a ideia de neutrali-
dade que o pensamento intelectual carrega. Por isso, cabe ao intelectual 
se inserir de forma ativa na vida política para atuar como um construtor, 
um organizador e não apenas como um simples orador.

2. intelectuais negras e a elaboração de espaços de resistência

Para serem reconhecidas como intelectuais, as mulheres negras 
enfrentam questões de gênero e etnia. Adentrar o campo intelectual e 
ter visibilidade nessa função exige a transgressão de inúmeras frontei-
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ras e obstáculos; pois, como bem enfatiza Gloria Anzaldúa (2000), a 
prática da escrita e o próprio campo de conhecimento são orientados 
em modelos canônicos que excluem mulheres não brancas. Por isso, 
quem possui autoridade para pensar, escrever e teorizar? De que forma 
as representações sociais e culturais de mulheres as impedem de serem 
vistas como intelectuais?

Debatendo especificamente a mulher negra intelectual, bell hooks 
(1995) afirma que raramente os trabalhos delas são reconhecidos como 
uma atividade intelectual, pois quando se fala em intelectuais negros, 
quase sempre os homens são lembrados, mesmo que as mulheres dete-
nham papéis de destaques em suas comunidades. Ao investigar essas 
temáticas, bell hooks (1995) demonstra como os corpos de mulheres 
negras são representados com base em estereótipos que as desqualifi-
cam como sexuais e selvagens. Esses “estereótipos sexistas e racistas 
imprimem na consciência coletiva aspectos de sujeição e objetificação 
sexual, representações que marcam a vida de mulheres negras desde a 
infância” (ALMEiDA, 2020, p. 41). Sobre o estereótipo da mãe preta, a 
pensadora estadunidense nos fala que:

Na idade adulta passei anos julgando (e por isso fazendo 
com que fosse) importante para mim terminar qualquer 
outra tarefa, por mais inconsequente que pudesse ser, para 
só depois me dedicar ao trabalho intelectual. Claro, muitas 
vezes eu chegava no espaço destinado a esse trabalho can-
sada, exausta e sem energia. A socialização sexista inicial 
que ensina às negras e na verdade a maioria das mulheres 
que o trabalho mental tem de ser sempre secundário aos 
afazeres domésticos, ao cuidado dos filhos ou a um monte 
de outras atividades servis, tornou difícil para elas fazer 
do trabalho intelectual uma prioridade essencial mesmo 
quando suas circunstâncias sociais ofereciam de fato 
recompensas por essa atividade (HOOKS, 1995, p. 471).

As mulheres, em especial as negras e pobres, foram educadas para 
o trabalho, o que reforça a noção de que as tarefas domésticas devem 
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sempre vir em primeiro lugar, evitando, assim, o exercício do pensar. 
O trabalho intelectual exige um certo distanciamento e isolamento, pois 
escrever é uma atividade solitária. Para aqueles que foram criados em 
grupos que valorizam o trabalho não intelectual em detrimento da ativi-
dade intelectual, esta é uma condição extremamente complicada, como 
bem pontuou hooks (1995). Desde a escravidão até os dias atuais, “o 
corpo da negra tem sido visto pelos ocidentais como o símbolo de uma 
presença feminina natural orgânica, mais próxima da natureza animalís-
tica e primitiva, o que implica uma leitura social da mulher negra como 
um corpo sem mente” (ALMEiDA, 2020, p. 42).

Essas concepções racistas e sexistas tornam o domínio intelectual 
um local de entraves, uma vez que, enquanto espaço majoritariamente 
branco e eurocêntrico, negou às mulheres negras a autoridade do saber, 
fomentando a invisibilidade da intelectualidade desse grupo social. Sendo 
assim, tornar-se intelectual exige dessas mulheres a constante transgressão 
de fronteiras simbólicas e materiais. Partindo, por exemplo, do contexto 
de mulheres negras estadunidenses, a socióloga Patricia Hill Collins 
(2016) argumenta que “muitas intelectuais negras, especialmente aquelas 
em contato com sua marginalidade em contextos acadêmicos, exploram 
esse ponto de vista produzindo análises distintas quanto às questões de 
raça, classe e gênero” (COLLiNS, 2016, p. 100), valendo-se do seu status 
de outsider within para elaborar um pensamento feminista negro capaz 
de refletir adequadamente as relações entre família, self e sociedade.

é por meio dessa condição de marginalidade acadêmica e social que 
as mulheres negras vêm cada vez mais teorizando uma forma de alcançar 
justiça social. Essa postura crítica se mostra essencial para deslocar do 
conceito de intelectualidade noções baseadas em modelos canônicos e 
eurocêntricos, pois é necessário tornar as mulheres negras agentes de 
sua própria realidade e “não é necessário ser uma mulher negra para 
compreender como um ativismo intelectual capaz de produzir novos 
conhecimentos e transformar a consciência pode estimular uma política 
do empoderamento” (COLLiNS, 2019, p. 13).
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3. Políticas do cotidiano em A cor púrpura, de alice Walker

 O intelectual não lida apenas com ideias; “é alguém que lida com 
ideias transgredindo fronteiras discursivas porque ele ou ela vê a neces-
sidade de fazê-lo. Segundo, intelectual é alguém que lida com ideias em 
sua vital relação com a cultura política ampla” (HOOKS, 1995, p. 468), 
já que transgredir fronteiras exige a demarcação de um posicionamento 
político. é importante ressaltar a associação entre o trabalho intelectual 
e a “política do cotidiano”, que possibilitaria ao intelectual compreender 
adequadamente sua realidade e o mundo que o circunda, uma vez que 
o “trabalho intelectual pode nos ligar a um mundo fora da academia, 
aprofundar e enriquecer nosso senso de comunidade” (ibid., p. 476).

Essa aproximação entre a atividade intelectual e a realidade do seu 
grupo faz-se presente na literatura negra de autoria feminina, que articula 
o texto literário e as experiências vividas com intenção de discutir as 
experiências da população negra. Essas narrativas “a partir da compreen-
são da realidade experiencializada pela população negra, trazem a dor, a 
falta e a violência no âmago da fruição” (SANTOS, 2018, p. 29), em que 
há o compartilhamento de experiências cotidianas por meio da escrita. 
Neste processo, a mulher negra não é apenas uma “testemunha daquilo 
que relata, mas também depositária da experiência dos seus – e a sua 
escrita se faz, então, mais uma vez espaço de luta e de empoderamento” 
(DALCASTAGNÈ, 2014, p. 296).

 a cor púrpura, de Alice Walker, possui um enredo violento. 
Logo nas primeiras páginas, Celie é abusada sexualmente pelo homem 
que imaginava ser seu pai. Ela engravida e tem dois bebês, dos quais é 
afastada. Buscando afastar Celie de sua irmã, Nettie, seu “pai” opta por 
dá-la em casamento para um vizinho da região. Após essa separação, 
as irmãs voltam a se encontrar, mas acabam se afastando de novo, pois 
Alfred – marido de Celie – tenta abusar de Nettie. Antes do afastamento, 
as irmãs prometem trocar cartas uma com a outra; todavia, nenhuma carta 
de Nettie chegou nas mãos de Celie, já que Alfred guardava consigo toda 
a correspondência. Ao se ver sem notícias da irmã, Celie fica inerte e até 
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mesmo depressiva em um ambiente hostil e dominador. Esse status quo 
somente se modifica com a chegada de Shug Avery, que intermediaria 
o “encontro” de Celie com as cartas de sua irmã.

O romance é composto em grande parte das cartas3 que a personagem 
endereça a Deus e à Nettie, sua irmã. A longa ausência de notícias faz 
com que as irmãs troquem diversas cartas, em que o processo de corres-
pondência tem uma função importante, pois Celie torna-se uma mulher 
empoderada, independente, que rompe com as amarras da opressão. Esse 
empoderamento ocorre também pela relação de Celie com outras mu-
lheres da trama, como Sofia, que recusou a se submeter aos desmandos 
do marido. Celie desconstrói e edifica, então, sua identidade por meio 
da relação com as mulheres com quem vivia.

As relações estabelecidas entre essas mulheres são exemplos po-
tentes da desarticulação de imagens de controle4 que são elaboradas por 
grupos hegemônicos. À medida que a dinâmica dos sistemas de opressão 
como racismo, colonialismo, sexismo, segregação se altera, as mulheres 
articulam novas formas de desafiar as violências, pois a “exploração de 
3  As cartas demonstram um processo de comunicação entre duas ou mais pessoas. Para Michel 

Foucault, a carta ultrapassa o adestramento de si próprio pela escrita e “por intermédio dos 
conselhos e opiniões que se dão ao outro” (FOUCAULT, 1992, p. 149), porque se constitui 
como uma maneira de cada indivíduo manifestar a si próprio e os outros. A carta permite tam-
bém com que o escritor se faça presente a quem ele se dirige, visto que escrever é “mostrar-se, 
dar-se a ver, fazer aparecer o rosto próprio junto ao outro” (ibid., p. 150) e, por esse motivo, 
ela é “simultaneamente um olhar que se volta para o destinatário e uma maneira de o remetente 
se oferecer ao seu olhar pelo que de si mesmo lhe diz” (ibid., p. 150). O trabalho que a carta 
opera no destinatário é também efetuado sobre o escritor por meio da carta que o próprio 
escreve e envia, implicando, assim, numa “abertura de si que se dá ao outro” (ibid., p. 152). 
Essa abertura a qual Foucault refere-se constitui uma narrativa de si que é ao mesmo tempo 
a “narrativa da relação de si”. Além disso, a carta apresenta-se como um relato do cotidiano, 
pois faz parte dela dar conta de cada um dos dias e horas.

4  O conceito de imagens de controle é um dos alicerces centrais da obra Pensamento feminista 
negro: conhecimento, consciência e a política do empoderamento, da socióloga Patricia Hill 
Collins (2019). Apesar de ter sido elaborado com base em experiências de mulheres negras 
dos Estados Unidos, Collins produziu um modelo de crítica interdisciplinar, aplicável a toda 
e qualquer experiência de opressão. Essa construção conceitual fica evidente no capítulo “O 
poder da autodefinição”, principalmente quando lido de maneira articulada com a reflexão 
final do livro sobre matrizes de dominação. As imagens de controle são utilizadas como um 
mecanismo que permite a sustentação de sistemas de dominação e retrata as mulheres negras por 
meio de estereótipos pejorativos que as desumanizam e impedem os processos de subjetivação 
desses sujeitos. Essas imagens se diferenciam de conceitos como representação e estereotipo, 
pois são formadas a partir da autoridade que grupos dominantes possuem para nomear fatos 
sociais.
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classe e a discriminação racial constituem as referências básicas da luta 
comum de homens e mulheres pertencentes a um grupo étnico subordi-
nado” (GONzALEz, 2020, p. 147).

A literatura produzida por escritoras negras estadunidenses oferece 
uma ampla visão sobre as lutas de mulheres negras que tentam dar forma 
a autodefinições positivas frente à vastidão de imagens depreciativas 
sobre sua condição. Essas escritoras não retratam somente as reações 
que essas mulheres expressam de maneira individual a sua objetificação, 
como também documentam todo o processo de crescimento pessoal 
na busca pela autodefinição. a cor púrpura descreve, por exemplo, de 
maneira primorosa como as personagens Celie, Sophia e Shug Avery 
tentam escapar das amarras da opressão. Ao longo do romance, facilmente 
percebemos que as personagens femininas são imbuídas de estereótipos 
pejorativos, sexistas e até mesmo jocosos. Mesmo que essas mulheres 
carreguem diferentes características das imagens de controle descritas por 
Patricia Hill Collins, esse fato não diminui a importância da teorização 
feita pela pensadora; pelo contrário, pois demonstra a forma como grupos 
dominantes criam e articulam mecanismos de controle e de vigilância.

Celie encontrou nas cartas destinadas a Deus um espaço relativa-
mente seguro, onde poderia descrever seus medos, angústias e anseios. 
Nesses escritos percebe-se o uso da linguagem coloquial, pois sua escrita 
é simples e evidencia que a protagonista não domina a forma culta da 
língua. Os abusos cometidos pelo “pai”, a brusca separação da irmã Nettie 
e o casamento forçado fizeram com que ela entrasse numa espécie de 
letargia e inércia, uma vez que ela não sabia como agir naquele ambiente 
cruel e agressivo, que via as mulheres como cidadãs de segunda classe. 
Por isso, cito o seguinte trecho da carta:

Parece que ele num pode mais nem olhar pra mim. Fala 
que sou má e sempre quero fazer coisa ruim. Ele levou 
meu outro nenê também, um minino dessa vez. Mas eu 
num acho que ele matou não. Acho que ele vendeu prum 
homem e a esposa dele, lá em Monticello. (…) Eu fico 
pensando que ele bem que podia achar alguém pra casar. 
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Eu vejo ele olhando pra minha irmãzinha. Ela ta cum 
medo. Mas eu falei que vou tomar conta dela. Cum ajuda 
de Deus. (…) quando nossa mamãe tava duente eu pedi 
pra ele me pegar invés da Nettie (WALKER, 2016, p. 11).

A narração de Celie enfatiza a opressão geracional, pois trata da 
visão de uma menina sobre o universo adulto e masculino, além de de-
monstrar as violências físicas, psicológicas e de gênero que acompanham 
essa personagem desde sua infância. a cor púrpura pode ser interpretado 
como um Bildungsroman feminino, já que expõe o processo de desenvol-
vimento moral, psicológico, físico, social ou político de um personagem 
desde a sua infância (ou adolescência) até o estado maturidade. Nesse 
sentido, a trajetória da personagem Celie pode ser compreendida como 
um caminho de aprendizagem no qual ela reconstrói sua identidade e 
rompe, mesmo que parcialmente, com as convenções patriarcais impostas 
às mulheres.

Além dos traumas e violências que Celie vivencia ao longo de sua 
vida, diferentes estereótipos foram sendo incutidos por figuras de poder 
que tinham por objetivo minar sua autonomia e destruir sua autoestima. 
Seu “pai” sempre ressaltava que Celie não era bonita, que seu sorriso era 
feio, que ela não precisava estudar, pois sua irmã era inteligente e ela não. 
Seu responsável acredita que frequentar a escola para alguns seria o ideal, 
enquanto Celie precisava aprender somente o básico: ler, fazer operações 
básicas e escrever para assinar seu nome. Na ocasião das negociações 
sobre seu casamento, o “pai” afirma que deseja se livrar dela, pois “ela 
é muito velha pra tá vivendo aqui na casa. E é má influência pra minhas 
outras minina” (WALKER, 2016, p. 17). O pretendente escolhido reluta, 
no entanto, por estar interessado em Nettie.

Albert não estava procurando uma companheira, mas uma mulher 
submissa que pudesse cuidar de sua casa e de seus filhos. Celie era a 
pessoa ideal, uma vez moldada desde cedo para cumprir os papéis espe-
rados de uma mulher. Após o casamento, vemos que Celie se torna uma 
espécie de mammy, é pois obrigada a realizar todas as tarefas domésticas, 
cuidar de todos os filhos do primeiro casamento de seu marido, traba-
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lhar arduamente no campo e satisfazer os desejos sexuais do esposo. A 
descrição dos atos sexuais entre Celie e Albert evidencia que ela nunca 
alcançava o prazer, já que seu corpo era usado exclusivamente para que 
o marido obtivesse o gozo.

Entretanto, o convívio de Celie com outras mulheres transforma sua 
subjetividade e a insere num processo de reconstrução de sua subjetivi-
dade. Primeiramente, destaco Sophia, que foi casada com um dos filhos 
de Albert. Por meio da narração da protagonista do romance, temos a 
impressão errônea de que ela era uma espécie de matriarca, uma mulher 
raivosa, que conscientemente não se submetia à autoridade do seu mari-
do. As “esposas são feito criança. Você tem que fazer elas aprenderem 
quem manda. Nada resolve melhor esse problema que uma boa surra” 
(WALKER, 2016, p. 48). Após as primeiras agressões de Harpo, Sophia, 
em conversa com Celie, diz que:

Eu falei porque sou idiota, eu disse. Eu falei porque tava 
com inveja de você. Eu falei porque você faz o queu 
num dô conta de fazer. O que que eu faço? Ela falou. 
Briga. Eu falei. Ela ficou lá parada um tempão, como se 
o queu tinha dito tivesse tirado o ar da boca dela. Ela tava 
furiosa, antes. Triste, agora. Ela falou, toda minha vida 
eu tive que brigar. Eu tive que brigar com meu pai. Tive 
que brigar com meus irmão. Tive que brigar com meus 
primo e meus tio. Uma criança mulher num tá sigura num 
família de homem. Mas eu nunca pensei que ia ter que 
brigar na minha própria casa. Ela respirou fundo. Eu gosto 
do Harpo, ela falou. Deus sabe como eu gosto. Mas eu 
mataria ele antes de deixar ele me bater. Agora, se você 
quer um inteado morto então é só você continuar dando 
pra ele o conselho que você deu. Ela botou as mão no 
quadril. Eu costumava caçar animal selvagem com arco 
e flecha, falou (WALKER, 2016, p. 53-54).

O comportamento defensivo de Sophia nada mais é do que um gesto 
de sobrevivência, pois desde cedo sabia que se não tivesse uma voz ativa 
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ela seria subjugada. Porém, suas principais armas de defesa se voltam 
contra ela: em um desentendimento com o prefeito e sua esposa, acaba 
sendo presa, quando o único delito dessa personagem foi ter agredido 
pessoas brancas. O encarceramento de pessoas negras equivale a uma 
espécie de escravidão, de um novo sistema de leis Jim Crow, de maneira 
que a prisão de Sophia pode ser compreendida como um instrumento 
de controle de uma população considerada inferior, descartável. Após 
longos anos presa, Sophia consegue a liberdade graças ao seu bom com-
portamento e à intervenção de seus familiares; no entanto, a libertação 
teve um preço: tornar-se uma mammy da família do prefeito.

Shug Avery é a outra personagem que possui um papel relevante 
no romance de Alice Walker e se enquadra na imagem de controle da 
jezebel, mesmo que não tenhamos descrições com teor sexual sobre ela. 
Shug é uma mulher bonita, elegante, cantora, livre, que viaja pelos Esta-
dos Unidos quando tem vontade, não se recrimina por possuir uma vida 
sexual ativa e com parceiros diferentes. Todos esses elementos levam a 
crer que ela é detentora de uma sexualidade exacerbada. Essa questão 
fica evidente na adaptação cinematográfica da obra de Walker, lançada 
nos Estados Unidos em 1985 e dirigida por Steven Spielberg, onde vemos 
que ela não tem laços com o pai, que repudiava o modo de vida da filha.

O convívio quase que cotidiano entre essas três personagens forne-
ce uma visão capital das lutas diárias de mulheres negras. A exposição 
da realidade diária e da opressão imposta por normas sociais mostra 
como Celie, Sophia e Shug desconstroem imagens de controle, em que 
“Nomear por elas como suas vidas se constituem demanda estratégias 
complexas de resistência que também vão se modificando conforme a 
dinâmica da matriz de dominação” (BUENO, 2020, p. 126). Para Patricia 
Hill Collins, há uma longa tradição de resistência, que é traduzida pelo 
conceito de autodefinição:

Ao enfatizar a autodefinição, as mulheres negras ques-
tionam não apenas o que já foi dito sobre as afro-ame-
ricanas, mas a credibilidade e as intenções daqueles que 
têm o poder de definir. quando nós, mulheres negras, 
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nos autodefinimos, rejeitamos claramente o pressuposto 
de que aqueles em posição de autoridade para interpretar 
nossa realidade têm o direito de fazê-lo. independente-
mente do conteúdo real das autodefinições das mulheres 
negras, o ato de insistir em nossa autodefinição valida 
nosso poder como sujeitos humanos (COLLiNS, 2019, 
p. 206).

A resistência às imagens de controle pelas personagens femininas 
em a cor púrpura desmistifica a ideia de que as “trajetórias de pes-
soas negras são homogêneas, inexistindo complexidades” (BUENO, 
2020, p. 134). Em outras palavras, essa literatura “exige efetivamente 
que sejamos vistas como pessoas inteiras em nossas complexidades 
reais – como indivíduos, como mulheres, como humanas –, em vez 
de como um daqueles estereótipos problemáticos, ainda que familia-
res”, “estabelecidos pela sociedade no lugar de imagens autênticas de 
mulheres negras” (LORDE, 2019, p. 146). Assim, a persistência de 
mulheres negras na ação de definirem “suas próprias narrativas é um 
exercício de validação do empoderamento dessas mulheres, um poder 
que está inscrito na retomada da sua humanidade” (BUENO, 2020, p. 
142). Com isso, “alcançar a igualdade de direitos é converter-se em 
um ser humano pleno e cheio de possibilidades e oportunidades, além 
de sua condição de raça e de gênero. Esse é o sentido final dessa luta” 
(CARNEiRO, 2019, p. 320).

Esse processo ocorre no interior de espaços seguros, que permitem 
rearticular mudanças para mulheres negras. Winnie Bueno explicita 
que o conceito de espaço seguro dialoga com a noção de terceiro es-
paço, cunhada pelo crítico Homi Bhabha (1996, p. 37), que “desloca 
as histórias que o constituem e gera novas estruturas de autoridade, 
novas iniciativas políticas, que são inadequadamente compreendidas 
através do saber recebido”. O teórico concebe esse conceito como 
um possível “terreno para elaboração de estratégias de subjetivação 
– singular ou coletiva – que dão início a novos signos de identidade” 
(BHABHA, 2010, p. 20).



153

engajamentos Contemporâneos: linguagem, polítiCa e eduCação

As mulheres necessitam de espaços próprios para “articular identi-
dades novas e distintas. (…) O conjunto de estratégias articuladas para 
que mulheres negras possam exercer a própria voz cria condições para 
que elas sejam capazes de criar narrativas alternativas às estabelecidas 
pelos sistemas de dominação” (BUENO, 2020, p. 143). Nesse sentido, a 
relação de afeto entre mulheres negras, a música e a escrita são espaços 
em que elas conseguem conquistar centralidade na elaboração de novos 
significados sobre suas próprias existências, bem como sobre a sociedade 
onde estão inseridas. As autodefinições independentes “empoderam as 
mulheres negras na promoção de mudanças sociais. Ao lutar por perspec-
tivas mulheristas autodefinidas que rejeitem as imagens do ‘mestre’, nós 
mulheres afro-americanas, transformamos a nós mesmas” (COLLiNS, 
2019, p. 211) e, em a cor púrpura, vemos que essas mudanças ocorrem 
tanto no espaço pessoal quanto no espaço privado da consciência de cada 
uma das personagens.

considerações finais

A indagação feita por Silviano Santiago (2004) sobre a possibi-
lidade de o escritor de literatura ainda conseguir alçar a voz para se 
transformar em um intelectual público sempre retorna nos momentos 
em que se discute o papel do intelectual hoje. Soma-se a essa questão 
as tentativas de compreensão da “função social da literatura e do pa-
pel político do escritor no manejo da escrita literária” (ibid., p. 30). 
Os escritores e intelectuais têm muito em comum, pois agem como 
observadores da sociedade e interferem na esfera pública, de maneira 
que o trabalho do escritor-intelectual faz parte de um processo maior, 
“como uma voz em um diálogo entre pessoas que foram silenciadas” 
(COLLiNS, 2019, p. 19).

A literatura de Alice Walker é perpassada por um aspecto político, 
que anseia por transformações na esfera pública. Ao pensar a mulher 
negra intelectual na contemporaneidade, Walker merece ser destacada, 
uma vez que a literatura por ela apresentada funciona como um local 
para se repensar a realidade social, bem como problematizar as relações 
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étnico-raciais e as divisões de gênero. Sua escrita aparece articulada 
com experiências vividas e traz para o centro do debate as vivências da 
população negra ao mesmo tempo em que reinscreve novos significados 
sobre essa experiência nos Estados Unidos. Essa escrita se “transforma 
assim em instrumento de tomada de consciência. (…) O ato de escrever 
se reveste de uma importância política capital, ele age como estímulo 
diante da passividade imposta pelas condições sociais” (ORTiz, 2014, 
p. 429, grifo meu).

Alice Walker intervém no espaço público não apenas por meio de 
suas obras literárias, mas também com seus ensaios e com seu trabalho 
de ativismo em causas feministas, ambientais, econômicas e de justiça 
social. Enquanto escritora-intelectual, ela tem consciência da relevância 
e do papel político que sua obra literária carrega, pois consegue interferir 
em discussões sobre os mais diferentes e controversos temas, como ques-
tões de gênero, papéis sociais, representações da mulher negra, relações 
familiares, espiritualidade, dentre outros. Walker não universaliza a 
experiência de mulheres negras e de sujeitos subalternos; pelo contrário, 
sua intervenção no espaço público ocorre de forma peculiar, uma vez 
que sua escrita enuncia coisas não ditas.
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RESqUíCiOS CULTURAiS DE UMA MENTE 
COLONizADA: autoBiogRaFia dE um Ex-nEgRo, 

DE JAMES WELDON JOHSON

Joice Pilar de Carvalho Souza

considerações iniciais

A obra autobiografia de um ex-negro, escrita por James Weldon 
Johnson (1871-1938), retrata as origens das questões raciais estaduni-
denses sob o cenário posterior à Guerra Civil (1861-1865), marcada pelo 
contraste abolicionista e escravocrata das regiões Norte e Sul, respecti-
vamente. A obra foi escrita na Reconstrução (1865-1877), período em 
que os rastros do conflito ainda eram recentes. Durante essa trajetória, 
a população negra se uniu para reivindicar os direitos igualitários em 
espaços públicos e na política, através de seus representantes. Para tratar 
do tema racial, entretanto, é válido considerar que a denominação “raça” 
foi construída a partir de uma visão excludente e de uma perspectiva de 
inferioridade, como afirma Hall (2003).

Conceitualmente, a categoria a “raça” não é científica. As 
diferenças atribuíveis a “raça” numa mesma população são 
tão grandes quanto àquelas encontradas entre  populações 
racialmente definidas. “Raça” é uma construção política e 
social. é a categoria discursiva em torno da qual se orga-
niza um sistema de poder socioeconômico, de exploração 
e exclusão – ou seja, o racismo (HALL, 2003, p. 69).
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De acordo com Hall (2003), a denominação “raça” é proveniente 
de um sistema político e social, como forma de criar um poder no qual 
o indivíduo negro se encontra em situações divergentes: a aproximação 
e apropriação da cultura branca, o que geralmente pode ocasionar o 
afastamento de seus semelhantes ou o reconhecimento de suas raízes 
e do seu passado. A história autobiográfica de Johnson mostra ao lei-
tor o percurso de vida de um afrodescendente numa sociedade racista 
e seletiva. O personagem atravessa situações de crises identitárias 
buscando a sua reconstrução interior como forma de (sobre)viver em 
meio à selva.

A obra inicia-se com uma fala confessional em que o personagem 
relata a sua trajetória de vida com uma sensação de culpa, em decorrên-
cia dos caminhos escolhidos. O protagonista/narrador diz ainda que a 
exposição dos fatos relatados na história poderia ser algo perigoso, caso 
os personagens fossem retratados com seus devidos nomes. Ele revela 
ter nascido alguns anos depois da Guerra Civil, sendo criado pela mãe. 
Filho de uma costureira, diz não ter tido contato com o pai. “Recordo-
me perfeitamente a última visita do homem alto à nossa casinha na Ge-
órgia; naquela noite, antes de eu ir pra cama, ele me pegou nos braços 
e abraçou-me muito apertado; minha mãe ficou de pé atrás da cadeira, 
secando as lágrimas dos olhos” (JOHNSON, 2010, p. 9). A partir daquele 
dia, mudaram-se para a cidade de Connecticut.

Viveram relativamente em uma situação financeira estável e, pelo 
fato de a mãe ser pianista, aprendeu a tocar piano desde criança. Com 
apresentações na igreja ou fora do ambiente religioso, havia desenvolvido 
o costume de ouvir elogios tanto por seu modo de tocar piano quanto por 
sua aparência. Após a mudança de cidade, o narrador se viu na condição 
de estudante de uma escola pública onde parte dos estudantes eram ne-
gros. Certo dia, na sala de aula, o diretor pediu aos alunos brancos que 
se levantassem. O protagonista levantou-se e a professora o repreendeu, 
dizendo para que ele se levantasse junto com os demais. Abriu-se, então, 
uma cortina para um outro “mundo” descoberto pelo personagem.

Diante desse aspecto, pode-se considerar que o fato de ter sido 
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criado em meio às aprendizagens artísticas poderia ter colaborado para 
que ele não se sentisse parte deles, dos negros, até aquele momento. 
“quando passei pelo corredor de entrada, vi minha mãe atendendo uma 
de suas clientes: eu subi depressa para o meu quarto, fechei a porta e fui 
para frente do espelho pendurado na parede” (JOHNSON, 2010, p. 18). 
Nesse ínterim, há a representação de um passado que ele deixa suspenso 
da porta para fora. A porta representa a passagem, um futuro, no qual 
ele irá construir sua identidade; essa identidade pode ser entrevista da 
porta para dentro, imagem que representa a busca de se olhar no espelho 
– para o seu interior.

No entanto, as instabilidades identitárias passam a criar um em-
bate em seu íntimo. Após as clientes saírem, ele pergunta à mãe sobre 
sua origem: “Você é branca? (…) mamãe eu sou branco?”, ao que a 
mãe responde: “Não, eu não sou branca, mas você – seu pai é um dos 
homens mais importantes do país – o melhor sangue do Sul está em 
você” (JOHNSON, 2010, p. 19). Na fala da mãe, é possível identificar 
resquícios de memórias construídas a partir de um complexo indicativo 
de inferioridade, que se encontra na visão romântica materna que perdura 
nas perspectivas do filho. Afinal, a mãe se sente orgulhosa por ter en-
contrado um pai de cor branca e com uma situação financeira favorável, 
sendo ela de origem mestiça. No contexto da obra, vê-se uma aceitação 
em manter um relacionamento amoroso com um homem branco e rico, 
sem assumi-lo para a sociedade, mas que proporcionaria a ocasião de 
vivenciar a maternidade e criar um caminho de fuga das expectativas 
socioeconômicas a que as pessoas “de cor” parecem destinadas.

Nesse sentido, caso ela se envolvesse com alguns dos seus seme-
lhantes, a política daquela sociedade não abriria as portas para algo 
maior, pois ela e seu companheiro permaneceriam na mesma situação 
de isolamento, inclusive o seu filho. Segundo Fanon (2008), a busca do 
negro por seu oposto é compreendida na medida em que “o negro não 
pode se satisfazer no seu isolamento. Para ele só existe uma porta de 
saída, que dá no mundo branco” (FANON, 2008, p. 60). Tal expecta-
tiva põe-se diante do que a mãe vivia: era costureira e seu amante lhe 
enviava dinheiro para ajudá-los a se manter. Desse modo, considerando 
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o contexto histórico, pode-se afirmar que a atitude materna em relação 
ao pai era algo além de sensações passionais. A revelação de um “outro 
mundo” faz com que o protagonista passe a desenvolver uma percepção 
sociorracial, fator associado aos seus instintos identitários.

[…] a partir daquele instante, eu vi com outros olhos, meus 
pensamentos ganharem outra cor, minhas palavras eram 
ditadas e minhas ações limitadas por uma ideia dominante 
e onipresente que, constantemente crescia em força e peso 
até eu me dar conta disso por meio de um fato importante e 
tangível. E essa influência que apequena, distorce e corrói 
o pensamento de cada homem de cor nos Estados Unidos 
(JOHNSON, 2010, p. 22).

Vemos, novamente, o complexo de indicação de inferioridade do 
negro na sociedade. Os indivíduos de pele negra viviam constantemente 
a sensação de que, nas relações sociais, existia “o lugar” e o “não lugar” 
do negro. São heranças deixadas pelo processo de colonização, no qual 
a escravização da mão de obra negra prevaleceu e, por isso, tornou-se 
referência de subalternidade. Esse aspecto do “lugar do negro” pode ser 
associado ao deslocamento geográfico da mãe e do filho, que representa 
um modo de submeter à busca de uma identidade, um porto seguro, de um 
lugar – ainda que ela não revelasse ao filho o outro lado de sua história.

Na escola, ele experienciou sensações que levaria por grande parte 
de sua vida, como cita nas seguintes passagens: “tornei-me reservado, 
posso até dizer desconfiado”; “[f]requentemente, vi ou imaginei alguma 
ofensa, onde, tenho certeza, não havia qualquer intenção nesse sentido” 
(JOHNSON, 2010, p. 23). Aos doze anos, ele volta a encontrar com o 
pai, numa visita breve, enquanto sua mãe, que ainda nutria expectativas 
positivas sobre sua origem paternal, acaba morrendo. 

A convivência com outros colegas na escola o aproximou daquele 
que viria a se tornar seu grande amigo. Era “negro como a noite” e possui-
dor de “dentes brancos cintilantes”, razões que levaram o autor a chamá-
lo de Brilhante. No decorrer da narrativa, o motivo inicial de apelidá-lo 
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dessa forma é ressignificado. Brilhante era participativo e tinha uma 
ótima relação com os saberes, suas participações o deixavam em destaque 
entre as melhores notas, apesar de parecer não dar muita importância a 
isso. Mesmo assim, os colegas ainda o olhavam com ares de desdém. No 
dia da formatura, apesar dos olhares de indiferença, Brilhante realizou o 
discurso enquanto seu amigo refletia que “aquela pequena figura negra 
solitária tinha naquele lugar e momento, em suas mãos, todo o peso e 
a responsabilidade de sua raça. Para ele, falhar significaria a derrota de 
todos. Mas ele venceu, e nobremente” (JOHNSON, 2010, p. 41).

Diante dessa premissa, encontra-se aspectos de complexos advindos 
de uma trajetória histórica trazidos pela população negra, como forma 
de buscar caminhos para sua ascensão na sociedade. Conforme Fanon 
(2008):

Todo povo colonizado – isto é, todo povo no seio do qual 
nasceu um complexo de inferioridade devido ao sepulta-
mento de sua originalidade cultural – toma posição diante 
da linguagem da nação civilizadora, isto é, da cultura 
metropolitana. quanto mais assimilar os valores culturais 
da metrópole, mais o colonizado escapará da sua selva. 
quanto mais ele rejeitar sua negridão, seu mato, mais 
branco será (FANON, 2008, p. 34).

Fanon aponta as raízes do passado, uma vez que a escravização 
havia colocado o negro à parte na sociedade metropolitana, cujas regras 
sociais eram ditadas pelos brancos pertencentes à elite. O negro cons-
tituía sua família vivendo em lugares afastados, dado que as condições 
socioeconômicas não o permitiam viver próximo ao centro urbano. De 
acordo com os preceitos de Piza (2014), na sociedade estadunidense “a 
educação era condição sine qua non para construção de uma identidade, 
de progresso social e de resgate moral da parcela negra da população 
americana” (PizA, 2014, p. 67). Desse modo, a “selva” da qual Fanon 
(2008) se refere pode ser associada ao mundo da exclusão em que a 
grande maioria dos negros vivia.
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1. conhecendo outras realidades

Após a morte de sua mãe, o narrador viaja com um amigo para 
a região Sul e se surpreende ao ver um grande número de pessoas ne-
gras. “Perguntei ao meu companheiro se todas as pessoas de cor em 
Atlanta viviam naquela rua. Ele disse que não, e assegurou-me que 
ali eu via apenas os de classe mais baixa. Senti certo alívio apesar do 
grande número de pessoas” (JOHNSON, 2010, p. 52). A observação 
do protagonista mostra como a relação de um determinado número de 
pessoas negras é associada à pobreza, à exclusão. Em seguida, quando 
encontraram um restaurante, o estabelecimento não o agradou; per-
guntou ao companheiro se eles iriam fazer a refeição naquele lugar, 
ao que o outro respondeu:

[…] era o melhor lugar na cidade onde um homem de 
cor poderia ter um lugar descente. Eu então perguntei 
por que alguém não abria na cidade um lugar onde 
pessoas de cor respeitáveis e com dinheiro pudessem 
se acomodar. Ele respondeu: “Não daria lucro. Todas 
as pessoas de cor respeitáveis comem em suas casas, e 
as poucas que viajam geralmente têm amigos na cidade 
para onde ir, os quais lhes dão um prato de comida.” Ele 
acrescentou: claro, você poderia ir a qualquer lugar na 
cidade: eles achariam que você é branco (JOHNSON, 
2010, p. 53).

A segregação racial estadunidense é tratada de um modo naturali-
zado. Nessa passagem, o narrador se sente indignado por não haver um 
restaurante para pessoas “de cor respeitáveis”. Para aquela sociedade, os 
indivíduos negros não poderiam compartilhar o mesmo espaço com uma 
pessoa de pele branca. Mais uma vez, o “lugar” do negro é negado. O 
lugar de voz, o lugar físico e o lugar identitário. No decorrer da narrativa, 
ele continua viajando com seu amigo milionário por Jacksonville, onde 
conheceu imigrantes cubanos e aprendeu a falar a língua espanhola, além 
de atuar como palillero, confeccionando charutos cubanos como meio 
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de aquisição de renda. A adaptação em Jacksonville foi uma abertura 
para o autor conhecer o que é ser negro. “é uma batalha, pois embora 
o homem negro lute passivamente, ele de fato, luta. Sua resistência 
passiva é mais efetiva, em verdade, que a resistência ativa poderia ser. 
Ele suporta a fúria da tempestade com a mesma força que um salgueiro” 
(JOHNSON, 2010, p. 68).

Apesar de o protagonista possuir pele clara, ele passa a conhecer 
as fronteiras invisíveis que limitam as atividades sociais do negro es-
tadunidense. Passou, assim, a lecionar aulas de piano para pessoas de 
cor, pois, seguindo os preceitos da época, um homem de cor poderia 
dar aulas particulares para outras pessoas de cor. De acordo com as 
expectativas econômicas e sociais, os alunos que conseguisse não po-
deriam pagá-lo um valor convencional. A convivência na região Sul 
o fez perceber as classes de negros que viviam naquele local, sob a 
constante opressão invisível. 

O autor descreve três classes. A primeira é a dos desesperados, 
como as classes dos marginalizados, dos trabalhadores em madeirei-
ras, dos ex-detentos que ficam espalhados pelos bares. Eles possuíam 
uma grande revolta contra os brancos, projetada sobre eles através 
da impotência: a sensação de um círculo vicioso, em que o hoje e 
o agora será como o de seus antepassados, com pequenas modifi-
cações, porém ainda sem a expectativa de almejar um lugar maior. 
Esse paradigma de conduta é explicado por Fanon (2008, p. 59): 
“no negro existe uma exacerbação afetiva, uma raiva em se sentir 
pequeno, uma incapacidade de qualquer comunhão que o confina em 
um isolamento intolerável”.

A segunda classe é formada por trabalhadores domésticos, nos quais 
encontram-se garçons, lavadeiras, empregados, criados e cozinheiros. 
Essa classe é semelhante ao que acontecia nas grandes fazendas na era 
escravocrata. Parte das gerações seguintes dos escravizados domésticos 
permaneceram com seu legado, trabalhando em serviços domésticos, 
como pessoas simples, leais, religiosas e íntegras. Essa classe possui 
conexão com os brancos sem nenhuma forma de atrito. Por sua vez, a 
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terceira classe de negros é constituída por trabalhadores escolarizados 
e bem-sucedidos em suas carreiras. O autor põe em destaque que essa 
classe é tão afastada dos brancos quanto a primeira.

Após um tempo, com o fechamento da fábrica de charutos, o prota-
gonista mudou-se para Nova york e logo passou a tocar ragtime em casas 
de jogos noturnas. Após o período de um ano, o protagonista e seu amigo 
foram para Paris. Assistindo a um concerto, ele recordou sua infância, 
quando tocava canções no piano junto à sua mãe. quando apagaram as 
luzes, ele percebeu a presença de uma moça ao seu lado. Ela chamou 
por seus pais e ele direcionou o olhar a quem ela se referia. O narrador 
reconheceu, então, o homem a quem ela se direcionava: era o seu pai.

Esse fato foi o início de uma reflexão sobre sua vida e sobre as 
condições do negro em seu país de origem. Assim, decidiu voltar para 
os Estados Unidos para, ao menos, tentar realizar suas ambições e seus 
sonhos como meio de mudar a realidade de frustração e desprezo dos seus 
semelhantes. Ao comentar com seu amigo de viagens, ele o repreendeu: 
“você é pelo sangue, aparência, educação e gostos, um homem branco. 
Por que você quer agora, lançar sua vida à pobreza e ignorância, no meio 
da luta sem esperanças dos negros dos Estados Unidos?” (JOHNSON, 
2010, p. 125). No entanto, mesmo com os desafios frente aos seus desejos, 
ele retorna aos Estados Unidos.

Mais uma vez, o protagonista utiliza o deslocamento geográfico à 
procura de si mesmo. Os conflitos identitários ainda refletiam em suas 
ações. “O que me levava de volta aos Estados Unidos era um desejo de 
ajudar aqueles que eu considerava o meu povo ou, mais que tudo, uma 
vontade de me distinguir dos demais? Essa é uma pergunta que nunca 
consegui responder” (JOHNSON, 2010, p. 127). O fato de ele não conse-
guir compreender essa forma de buscar uma “possível” solução torna-se 
algo constante em sua vida, ainda que o personagem seja possuidor de 
pele branca. Considerando a busca identitária do protagonista, o negro 
busca modos de compensar as batalhas e mortes ocorridas com seus 
antepassados, mesmo que de modo inconsciente.
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2. o retorno aos estados unidos

Chegando aos Estados Unidos, o narrador iria retornar para a re-
gião Sul, porém decidiu passar alguns dias em Washington. Em solo 
estadunidense, começa a perceber que os negros que encontrava eram 
diferentes das condições dos negros que viviam no Sul; existiam pobres 
também, mas aquela cidade parecia acolhê-los. “é fascinante ver como 
o negro é uma criatura adaptável. Vi negros caribenhos em Londres, e 
eram perfeitos ingleses em suas maneiras e palavras. Estive em Paris 
com as pessoas do Haiti e da Martinica e eles eram mais afrancesados 
que os franceses” (JOHNSON, 2010, p. 132).

A observação que o protagonista faz acerca das “adaptações” dos 
negros pode ser representada como forma de procurar sua identidade. 
Na compensação social/econômica que o negro busca, está intrínseca 
a consciência de um passado de gerações marcadas por humilhações, 
fracassos, violências e mortes. De algum modo, o negro interioriza a 
versão da história de seus antepassados e, consciente ou não, constrói 
seu caminho em busca de sua superação em relação ao passado. Assim, 
pode-se considerar que essa “superação” se torna uma passagem para 
um embranquecimento social. Segundo Munanga (2014, p. 11), “são as 
atitudes e os comportamentos sociais desenvolvidos, cuja interiorização 
deixa marcas invisíveis no imaginário e nas representações coletivas, 
marcas essas que interferem no processo de identificação individual e 
de construção da identidade coletiva”.

O protagonista observa que o nível de instrução que os negros tinham 
nos serviços públicos eram os mesmos que os brancos. Mediante essa 
reflexão, conclui: “a diferença é que, enquanto um homem de cor acaba 
procurando por tais empregos, um branco segue estudando para uma das 
muitas opções profissionais que lhe são oferecidas” (JOHNSON, 2010, p. 
133). Desse modo, o fator político-social é fundamental para que o negro 
possa adquirir oportunidades de estudo e aperfeiçoamento de seus ofícios.

Nesse ponto, o protagonista permanece em reflexão sobre a passa-
gem do negro de uma perspectiva socioeconômica vulnerável para uma 
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perspectiva social, acadêmica e financeira favorável. Muitas vezes, a 
pessoa pode agir naturalmente sem saber a fundo os motivos que a levam 
a tomar determinadas decisões ou escolhas. Ele observa que isso acon-
tece nas escolhas matrimoniais, segundo a contextualização da história:

[…] os homens negros geralmente se casam com mulheres 
mais claras que eles mesmos; por outro lado, as mulheres 
negras mais emancipadas não raro procuram os homens de 
pele mais clara. O efeito é uma tendência ao “clareamen-
to”, especialmente entre os mais ativos elementos da raça. 
Alguns podem dizer que isso é uma aceitação tácita dos 
negros para com eles mesmos de sua inferioridade julgada 
pela cor da pele (JOHNSON, 2010, p. 133).

Essa passagem do narrador/protagonista expõe o quanto se natura-
lizou a busca pelo branqueamento. Pode-se dizer que, do mesmo modo, 
a referência do período escravocrata na vida do negro é uma constante, 
a passagem de um suposto “antes e depois” constitui um percurso para 
alcançar o “mundo branco”. De acordo com Munanga (2002), a interio-
rização dos seus antepassados pode ser refletida das seguintes formas: 
pela alienação e autonegação, pelo caminho do embranquecimento físico 
e cultural ou pela miscigenação e mestiçagem.

Ao retornar da igreja que frequentava, tempos depois, ele soube 
que seu amigo de infância, Brilhante, havia se tornado professor na 
universidade destinada aos alunos negros – em que tinha sido aluno. Em 
Nova york, o protagonista decidiu voltar a tocar em estabelecimentos 
o ragtime, por estar na moda e por já ter desenvolvido a prática nesse 
estilo musical. Em um dos estabelecimentos, conheceu uma menina 
loira, de olhos azuis, que lhe despertou algo que há muito não sentia. 
Aos poucos, foi se aproximando, enquanto via aquele romance prosperar 
gradativamente. Certo dia, passeando com sua namorada, reconheceu 
um homem ao lado: era Brilhante. Seu primeiro impulso foi mudar de 
posição rapidamente, pensou nos riscos que correria ao cumprimentá-lo 
e ter de apresentá-lo a ela.
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A sensação de desconforto e insegurança vivenciada pelo prota-
gonista é expressa do seguinte modo: “devo confessar que em minha 
vergonha e confusão eu me senti reles e cruel” (JOHNSON, 2010, p. 
171). No entanto, antes de o protagonista decidir o que fazer, Brilhante 
virou-se para perguntar algo. O protagonista segurou sua mão, comovido. 
Brilhante percebeu a situação e não disse uma palavra, com receio de 
que pudesse ser inconveniente ao vê-lo acompanhado: “com uma leve 
inquietação, eu apresentei-o a ela, e mais uma vez meus medos foram 
apagados” (JOHNSON, 2010, p. 171). Ela o cumprimentou em seu modo 
de ser, sem nenhuma hesitação, participando da conversa.

Após se despedirem, ela questionou algo sobre Brilhante. Com esse 
comentário, o narrador percebeu o que um homem negro de alto nível 
de instrução e refinamento causava nas pessoas: curiosidade, visto que 
casos de superação ainda eram casos de exceção, frente ao que o negro 
enfrentava diariamente naquele país. Tal cenário era marcado pela se-
gregação em estabelecimentos e instituições públicas, nos transportes 
públicos ou, simplesmente, em passeios informais nas ruas da cidade. 
Por conta do encontro com seu amigo Brilhante, o narrador deparou-se 
com dois grandes desafios: pedir sua namorada em casamento e, para 
isso, revelar a verdade; assumir sua origem afro-estadunidense.

Enquanto ensaiava novas canções no teclado, as mãos dela procu-
raram as dele. Foi nesse momento, com os olhos mareados, que ele disse 
o que precisava dizer. “[S]enti sua mão tornar-se fria e, quando olhei 
novamente para ela, vi seu olhar selvagem, fixando-se em mim como 
se eu fosse um objeto estranho para ela” (JOHNSON, 2010, p. 173). 
Ela o olhava, e ele sentia que sua pele escurecia, seus traços delicados 
tornavam-se grosseiros e que seus cabelos se encrespavam diante daquele 
olhar. “[S]eus lábios tremiam e ela tentou me dizer qualquer coisa, mas 
as palavras ficaram presas em sua garganta. Deixando cair sua cabeça 
sobre o piano, ela começou a chorar com grandes soluços que faziam 
tremer o frágil corpo” (JOHNSON, 2010, p. 173). Ele tentou consolá-la, 
falando do amor que sentia, mas aquilo parecia dar mais vazão ao seu 
sofrimento. Então, ele a deixou, enquanto ela ainda continuava a chorar.
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Pela primeira vez, ele sentiu revolta por ser negro e amaldiçoou 
seu sangue africano, desejando imensamente ser um branco de verda-
de. O protagonista, então, decidiu escrever uma carta mencionando o 
acontecido. Na manhã seguinte, a mensagem que recebeu não indica-
va nenhuma marca de sentimento ou referência à carta que ele havia 
escrito. Ao encontrar sua sogra, esperou que ela dissesse algo, mas 
ela lhe tratou com a mesma naturalidade e comentou somente sobre a 
viagem de sua filha.

Após o regresso, encontraram-se em uma noite de jogos. Em dado 
momento, ela caminhou até o piano e tocou a canção que ele havia 
tocado no último encontro. Enfim, disse que o amava. Casaram-se na 
primavera seguinte, tiveram uma menina com os olhos e os cabelos 
escuros como os dele. Dois anos depois, um menino loiro como sua 
mãe e possuidor de cachinhos dourados. “E esse menino, com olhos 
e a aparência da sua mãe, ocupa um santuário em meu coração, pois 
foi por ele que ela deu sua vida” (JOHNSON, 2010, p. 177). Após a 
partida de sua amada, criou seus filhos e decidiu não revelar a eles 
sua ascendência africana, pois o que havia vivenciado não desejaria a 
ninguém. Ele percebia agora o que levou sua mãe a escolher um pai 
branco para o filho.

Segundo os preceitos do branqueamento, Piza (2014, p. 65) 
destaca situações em que uma parcela dos negros “tenderia a desen-
volver a negação de sua racialidade e promover formas de embran-
quecimento”, o que aconteceria “tanto na busca de parceiros para a 
miscigenação, no desejo de ascendência social através da ‘melhoria 
do sangue’, quanto no comportamento, discreto e distanciado da sua 
comunidade de origem, visando assemelhar-se ao branco”. Ainda 
assim, o narrador enxergava uma classe lutando por seus direitos, 
por sua raça. E somente ele sabia que havia escondido sua identida-
de por trás de sua pele branca para sobreviver às normas sociais da 
sociedade estadunidense daquela época.
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considerações Finais

Diante do que foi exposto, ao tratar do tema racial o autor deu ênfase 
em aspectos subjetivos experienciados por pessoas negras, a partir do ponto 
de vista de alguém que se enxerga em um lugar social em que os seus seme-
lhantes sobreviviam a diversas situações que lhes colocavam em condições 
de tratamentos sub-humanos, por causa da cor da pele e ainda acrescido 
de pareceres de distintas pessoas que aceitavam aquela conjuntura social. 
Fanon (2008) diz que o negro possui um sentimento de inferioridade devido 
à perda de suas raízes, por isso, ele busca a cultura da metrópole para não 
ser desprezado, essa cultura metropolitana pode ser considerada como uma 
forma de embranquecimento. Por outro lado, aos que não alcançam um 
lugar na metrópole, se veem na “selva” na condição de excluídos.

A autonegação de suas origens é citado por Munanga (2002) e torna-
se tangível a partir do momento em que ele se envolve com uma mulher 
branca sob o risco de perdê-la por causa de sua ascendência africana. 
Munanga (2002) afirma que o embranquecimento pode ocorrer de um 
modo cultural, físico ou através da mestiçagem. Nesse sentido, o prota-
gonista percebe que todas as suas decisões e atitudes seriam determinadas 
a partir de uma ótica racial premeditada por aquela sociedade. Desse 
modo, o autor decide esconder sua identidade racial para que seus filhos 
pudessem decidir sobre o futuro de suas próprias vidas sem a obrigação 
de serem compelidos pela ótica racial.

Enfim, esta narrativa ainda que seja referente ao período de Re-
construção (1835-1877) da história estadunidense, pode-se dizer que a 
conjuntura de hierarquia racial foi estabelecida em um nível “global” a 
partir da criação de uma história atribuída aos povos negros com uma 
única referência: a escravidão. O autor problematiza a política e as for-
mas de embranquecimento como uma tentativa de escape dentro de um 
sistema estrutural racista, o qual insere as pessoas negras em condições 
que as induzem a distintas formas de segregação. Mediante os fatos 
mencionados, Fanon (2008) diz que a busca do negro por seu oposto é 
vista como uma forma de se libertar de seu próprio isolamento.
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A CRiSE iDENTiTáRiA, A SORORiDADE E O PROCESSO 
DE EMPODERAMENTO FEMiNiNO NO ROMANCE a hoRa 

da históRia, DE THRiTy UMRiGAR

Thaís da Silveira Generoso
Luiz Manoel da Silva Oliveira

considerações iniciais

Thrity Umrigar é uma escritora indiana-estadunidense nascida em 
Mumbai, na índia que emigrou para os EUA ainda jovem e está radicada 
no país desde então. Dentre suas obras ficcionais, destacam-se os seguin-
tes livros: Bombay time (2001), the space Between us (a distância 
entre nós) (2006), if today Be sweet (2007) e the story hour (a hora 
da história) (2015). Atualmente, Umrigar trabalha como jornalista e é 
docente na Case Western Reserve University em Cleveland, Ohio. Como 
tantos outros imigrantes indianos/as que vivem nos EUA, Thrity Umrigar 
optou pela prática acadêmica, tornando-se PhD em inglês. Atualmente, 
ela mora na cidade onde trabalha.

Além de evidenciar a subalternização da mulher na sociedade india-
na, a autora narra os problemas de inadaptação de pessoas que imigraram 
de seus países de origem, atentando-se, também, para os múltiplos tópicos 
atinentes ao hibridismo cultural, ao sentimento de entrelugar, à sensação 
de não pertencimento, aos choques culturais entre o Oriente e Ocidente 
e a solidão diária quando em nova pátria, como no caso da protagonista 
Lakshmi Patil em a hora da história; uma jovem indiana que, após se 
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casar com Adit Patil, se muda para os Estados Unidos onde irá enfrentar 
sérios problemas de adaptação, comunicação, submissão, abuso domésti-
co e solidão. Na narrativa, Umrigar evidencia as dificuldades e barreiras 
enfrentadas pelos imigrantes no novo país e, sobretudo, pelas mulheres, 
como no caso da personagem principal.

A proposta do presente capítulo é a de discutir questões ligadas 
aos laços de sororidade entre as personagens pertencentes às minorias, 
uma vez que eles foram libertadores e fundamentais para o desfecho 
da história. Também serão evidenciadas questões sobre identidade e 
não-lugar que perpassam a história de mulheres diaspóricas, migração e 
empoderamento feminino. Dentre a fundamentação crítico-teórica utili-
zada, destacam-se os postulados de Thomas Bonicci (2000, 2007), Augé 
(2010), Sandra Regina Goulart Almeida (2015), zolin (2005), Bibeau 
(1988, 1997) e Kirmayer (2000).

1. thrity umrigar e A hora da história

O romance de Thrity Umrigar conta a história de Lakshmi Patil, 
uma jovem indiana nascida na cidade de Bombaim que se desloca para 
os Estados Unidos depois do casamento arranjado com Adit Patil, prática 
característica da sua cultura indiana. O noivo, a princípio apaixonado por 
Shilpa, a irmã mais nova de Lakshmi, é enganado pelo sogro e pela atual 
esposa, uma vez que a filha caçula decide embarcar num romance com 
um antigo namorado local, ameaçando fugir de casa, caso fosse obrigada 
a se casar com Patil. Para não comprometer o futuro e a felicidade da irmã 
mais nova, Lakshmi concorda com o pai e se casa a contragosto com o 
então marido, tendo que deixar seu país de origem para acompanhá-lo 
rumo à América. Muito apegada à família que deixou para trás ao imigrar, 
a personagem principal sofre com a solidão diária que sente no novo 
país, com a ausência de seu Dada e de sua irmã, além dos problemas de 
adaptação para com o novo lugar que está morando:

Se o inferno é todo quente, lotado e barulhento como o 
pastor diz na TV, então eu não ligo porque vai ser igual-
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zinho na índia. Mas se o inferno é frio e silencioso, com 
um monte de neve e árvore sem folhas e pessoas que sorri 
com os lábios tão fininhos que nem pedaço de barbante, 
então eu fico com medo. Porque vai parecer muito com a 
vida na América (UMRiGAR, 2014, p. 12).

A mãe da protagonista indiana morrera precocemente, deixando 
Lakshmi responsável por cuidar da casa, do pai e da criação de Shilpa, 
a quem destina muito carinho e de quem se lembra recorrentemente na 
narrativa. quando se inicia o romance, os personagens já estão em solo 
americano, mas é possível ter contato com a índia pelas lembranças 
nostálgicas da personagem. Já Adit Patil é um homem aparentemente 
mais velho que Lakshmi e extremamente focado no seu negócio: um res-
taurante de comida indiana no subúrbio dos Estados Unidos. Por possuir 
uma condição de vida confortável aos olhos do sogro, é facilmente aceito 
para se casar com Shilpa, que não aceita o casamento e acaba por colocar 
a irmã mais velha na vida de Patil. inconformado pela enganação a que 
foi submetido pelo sogro e pela atual esposa, Patil não tem para com esta 
nenhum ato de afeto ou demonstração de carinho e não se dispõe a ter um 
relacionamento pautado no afeto, mas sim no autoritarismo, chegando 
bêbado em casa, proibindo-a de ter contato e notícias da família e dos 
amigos e de ter o seu próprio dinheiro, o que agrava demasiadamente o 
quadro depressivo da personagem:

Meu marido não me deixa dirigir, ligar para minha irmã, 
fazer amigos, assistir TV depois que ele dorme. Uma vez, 
no começo do casamento, eu implorei para ele me levar 
para ver o lago. Sabe o que ele fez? Ele encheu a banheira 
de água e disse: quer ver água? Olha. Lago é igualzinho 
a uma grande banheira (UMRiGAR, 2014, p. 90).

No restaurante, Lakshmi trabalha como funcionária do marido, mas 
não ganha nenhuma remuneração em troca, sendo diariamente chamada 
de idiota e recebendo ofensas que depreciam a sua capacidade enquanto 
cozinheira e mulher. Juntamente com ela trabalha Recka, porém a in-
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diana não se sente confortável com a presença da mulher, alegando que 
a mesma a trata com zombaria e que possui interesse em seu marido. Os 
problemas de inadaptação são enormes, principalmente no que se refere 
ao idioma, que, no livro, é descrito de forma agramatical para ilustrar a 
dificuldade da personagem com o inglês. Assim sendo, ela não consegue 
se comunicar, ler ou entender nada nem ninguém, gerando uma grande 
dependência do marido, que, pouquíssimas vezes, está disposto a ajudá-la:

A invisibilidade das mulheres nas pesquisas sobre migra-
ções internacionais não reside somente no seu ocultamento 
nesse fenômeno, mas também no retratá-las como coadju-
vantes na posição de membro da família, conferindo um 
sentido estereotipado às suas experiências. Desse modo, 
investigações capturadas pelo discurso patriarcal deixam 
de dar voz às percepções das mulheres imigrantes em rela-
ção ao seu mundo, negligenciando o fato da imigração ser 
vivenciada de forma diferenciada por homens e mulheres 
(KOSMiNSKy, 2004, p. 279-328 apud ALENCAR RO-
DRiGUES; STREy; ESPiNOSA, 2010, p. 2).

A personagem indiana e foco da narrativa se sente constantemente 
sozinha, tanto em casa quanto no trabalho, até conhecer e encontrar, em 
um cliente americano chamado Bobby, alguma receptividade que a faz 
ter por ele um sentimento afetuoso. quando Bobby revela que está se 
mudando para a Califórnia, Lakshmi sente que não há mais ninguém para 
conversar ou manter contato, o que acentua a sua solidão e seu sentimento 
de não pertencimento ao solo americano:

Nesse país frio onde eu não tem nenhum amigo nem 
conhecido, é só você que sorri para mim, que fala como 
se eu sou uma pessoa e não lixo. Eu não disse: Eu traí 
marido duas vezes – uma primeira para salvar a minha 
família, a segunda, a minha alma. Eu não disse. Eu nunca 
disse nada (UMRiGAR, 2014, p. 11).
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As lembranças de Lakshmi sobre a índia estão sempre relaciona-
das a outras pessoas, ao cuidado e ao carinho que ela tinha para com os 
outros, principalmente com sua irmã caçula. Muito solidária e empática 
quando em solo nativo, a personagem não mais se reconhece em solo 
americano, o que a faz não se identificar, e, portanto, não conseguir 
exercer sua própria identidade. Além de estar praticamente sozinha, o 
marido não demonstra interesse na sua companhia, o que a faz desenvol-
ver um quadro de depressão e esgotamento psicológico que resulta num 
gesto desesperado que mudará a sua vida: sem esperanças pelo futuro, 
Lakshmi decidi então colocar fim no seu sofrimento por meio de uma 
tentativa de suicídio:

Seis comprimidos no frasco de remédio para dor de cabeça 
do meu marido. Três antibióticos. Dezessete comprimidos 
verdes para relaxar os músculos quando ele teve dor nas 
costas ano passado. Eu lembro uma coisa e saio correndo 
da sala. No armário da cozinha em cima do micro-ondas 
está o grande pote de ibuprofeno do Costco. Centenas de 
comprimidos cor de laranja (UMRiGAR, 2014, p. 11).
 

Ao se ver sozinha em casa, Lakshmi decide tomar uma grande 
quantidade de analgésicos que administra com o uísque do marido, que, 
ao chegar em casa, se depara com o corpo da esposa desacordado e caí-
do no chão. Ela é então levada às pressas para o hospital a fim de fazer 
uma espécie de lavagem em seu estômago e dar início ao seu tratamento 
psicológico. No hospital, uma psicóloga é designada para assumir o 
caso de Lakshmi, uma vez que a indiana não aceita conversar ou expli-
car sua situação para nenhum outro profissional, mostrando-se calada 
e evitando contato visual com todos. Margareth Bose é uma psicóloga 
negra norte-americana, casada com o professor universitário Sudhir, o 
qual decide se mudar da índia para morar nos Estados Unidos a fim de 
seguir carreira acadêmica. Ao associar a nacionalidade da indiana com 
a do marido de Maggie, como Margareth é carinhosamente chamada, 
o diretor do hospital decide chamar esta para o caso, alegando haver 
uma certa proximidade entre as duas. A psicóloga, apesar de se sentir 
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diminuída por ter sido escolhida pela “tal proximidade” e não pela sua 
competência profissional, decide acatar o pedido do chefe e cuidar da 
recém-chegada paciente:

é claro, esse foi o verdadeiro motivo pelo qual Cummings 
pediu para que ela ajudasse: porque era casada com Su-
dhir. Ela já devia saber disso. Depois de todos aqueles anos 
de trabalho no hospital, apesar de ser a melhor psicóloga 
da equipe, quando Cummings a via, ainda enxergava a 
mulher negra casada com um imigrante indiano que dava 
aulas na universidade (UMRiGAR, 2014, p. 20).

Maggie é uma mulher de quarenta anos, bonita e bem-sucedida. Seu 
casamento com o indiano Sudhir é saudável, porém ela mantém um caso 
amoroso às escondidas com o fotógrafo americano Peter Weiss. Após a 
morte da mãe, de quem cuidou durante todo período em que esta esteve 
doente, Maggie decide cursar psicologia e se muda para o Brooklyn, 
ficando finalmente longe do pai. A psicóloga enfrenta um trauma muito 
marcante decorrente de sua infância: quando a mãe descobre o câncer 
terminal, que começa a piorar, Maggie passa a ter que lidar com os 
abusos do pai, que a molesta até que o irmão descobre e coloca fim nas 
violações. Já na Universidade de Nova york, seu processo de formação 
não é fácil, sendo marcado pelo preconceito e pela discriminação racial 
da sociedade americana para com os negros:

A primeira vez que tentou comprar maçãs no Haymarket, 
ela observou o rosto corado e hostil do vendedor, que 
gritou com Maggie quando ela tocou em uma fruta, o que 
a fez tremer. Ela continuou a andar, dizendo a si mesma 
que não era nada pessoal, que ela havia apenas dado de 
cara com a famosa grosseria de Boston, quando ouviu o 
homem murmurar: “Sua putinha preta imunda”. Maggie 
deu meia-volta, com os olhos já repletos de lágrimas, mas 
ele estava sorrindo para outra cliente, passando uma toalha 
de papel na maçã (UMRiGAR, 2014, p. 96).
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quando Maggie decide ajudar Lakshmi e vai até o hospital para o 
primeiro contato, a indiana não a trata bem. Perpassada pelo preconceito 
que o marido tem para com os negros, Lakshmi acredita que não se trata 
de pessoas dispostas a ajudar a fazer o bem, mas sim de oportunistas que 
irão roubá-la ou lhe fazer algum mal. O contato entre as duas a princípio 
não é marcado pela reciprocidade, porém, com o tempo, elas constroem 
uma amizade verdadeira que irá mudar a vida de Lakshmi:

Olho para o teto, o chão, a cama, os joelho dela, tudo, 
menos a cara. Marido sempre diz para não falar com pre-
to. Eles mentem e enganam, ele diz. Vão roubar a caixa 
registradora se você olhar para o lado só por um minuto. 
(…) Eu sei que eles mandaram essa mulher preta para me 
dar medo, para me castigar pelo suicídio (UMRiGAR, 
2014, p. 24).

Julgando ser necessário continuar com o tratamento psicológico 
de Lakshmi após a alta hospitalar da indiana, Maggie decide atender 
Lakshmi em sua própria casa, o que aumenta o contato entre elas e tam-
bém beneficia Lakshmi, já que esta terá que se deslocar até a casa de sua 
terapeuta, desenvolvendo, assim, a sua autonomia de locomoção. Com 
o trabalho em excesso no restaurante, Lakshmi decide aprender a usar 
a condução pública a fim de manter o contato com a psicóloga e a fazer 
coisas que jamais pensaria ser possível, como aprender a dirigir, limpar 
casas americanas para conseguir sua independência financeira e montar 
um bufê de comida indiana:

Como vou para os trabalhos? Vou contar. Eu dirijo. 
Agora nevando e eu sinto medo – essa região tem tantas 
subidas –, mas eu dirijo. Sabe por quê? Porque eu sinto 
mais medo de não dirigir. Eu sinto mais medo de ficar 
em casa sentada, de trabalhar na loja e no restaurante do 
marido, de estar morta por dentro como eu era durante 
cinco anos (UMRiGAR, 2014, p. 129).
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A terapia é, pois, fundamental para que a personagem principal 
perceba não só que está em um relacionamento abusivo, mas também 
que precisa mudar a sua realidade, uma vez que possui direito de ter 
contato com o pai e a irmã e de não mais se submeter às grosserias 
do marido. A empatia imediata que Maggie sentiu quando viu aque-
la mulher subjugada pelo casamento e pela sociedade americana a 
tocou, seja pelo fato de as duas serem mulheres, seja pelo fato de 
Maggie também ser subalternizada pelo fato de ser negra, mesmo 
estando numa classe social elevada. Tal perspectiva leva à reflexão 
do caráter ambíguo dos Estados Unidos, uma nação que oferece uma 
possível condição de vida confortável e a possibilidade de cresci-
mento econômico para alguns, porém, em contrapartida, oprime e 
julga minorias como as personagens da história, ambas mulheres não 
brancas. O contato entre as duas chega ao fim quando, ao fazer uma 
faxina rotineira na casa de Maggie, a indiana encontra um artefato 
do então amante Peter e o entrega a Sudhir, causando a separação 
do casal e o afastamento das duas.

2. sororidade, identidade e empoderamento feminino em A hora da 
história

A crise identitária é fator preponderante na história de imigração da 
personagem Lakshmi, uma vez que ela não se identifica com a sociedade 
norte-americana e já não faz mais parte da sociedade indiana, sentindo-se 
nesse limbo de “não lugar” entre as culturas e sem efetivamente fazer 
parte de nenhuma delas. Essa crise de identidade, por sua vez, vai refle-
tir diretamente nas ações da personagem e no encadeamento do clímax 
da história: a tentativa de suicídio. Tratando-se das mulheres de países 
pós-coloniais e que são forçadas a emigrar, um fator que influencia 
diretamente na formação das suas identidades são os deslocamentos 
transnacionais ou nacionais, visto que a dominação masculina está in-
timamente implicada, seja pelo fato de o deslocamento ser posterior ao 
casamento dessas mulheres, seja pela figura central masculina imposta 
pela própria cultura.
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Sandra Regina Goulart Almeida (2015) alude ao pensamento de 
James Clifford de que as mulheres diaspóricas acabam se tornando pre-
sas de modelos patriarcais, de passados opressivos e futuros ambíguos 
(ALMEiDA, 2015, p. 59) por conta da dependência da figura masculina 
que se dá a partir de vários aspectos, em sua maioria, os financeiros e 
culturais. Marc Augé (2010), por sua vez, defende que o “não lugar” está 
em oposição ao território natal, onde é criada a identidade da personagem. 
Uma vez estando distante de seu país, a personagem não consegue se 
sentir feliz, o que acarreta um desfecho triste e sufocante: “O não lugar 
nos coloca em um espaço que ‘cria solidão’ e que nos deixa sem identi-
dade” (AUGé, 2010, p. 95).

O processo imigratório em si já é um fator de dificuldade para o 
imigrante, principalmente quando não se deseja sair do país de origem. 
As perdas provenientes desse deslocamento vão, segundo alguns autores, 
para além da identidade e se estendem a outros sete elementos: à família 
e aos amigos, à língua, à cultura, ao lar, à posição social e ao contato 
com o grupo étnico e religioso. Esta série de perdas é vivenciada como 
um luto, sendo sempre acompanhada por uma maior vulnerabilidade aos 
transtornos mentais e/ou às perturbações emocionais (DESJARLAiS et 
al., 1995; BiBEAU, 1997; KiRMAyER; MiNAS, 2000; PERSAUD; 
LUSANE, 2000; MURRAy; LOPEz, 1996). Nesse sentido, Abdelmalek 
Sayad (1999) afirma que:

As condições particularmente duras da migração, junta-
mente com o peso de um passado colonial silenciado, mas 
todavia ainda próximo e presente em muitos preconceitos 
e estereótipos, são propícias a um aumento exponencial do 
mal-estar nos imigrantes, não somente por causa de óbvias 
fracturas identitárias – ligadas, por exemplo, à distância 
da cultura de acolhimento, à ruptura das ligações com 
o contexto de origem, a uma condição de “ubiquidade 
impossível” e de “provisoriedade permanente” (SAyAD, 
1999 apud PUSSETTi, 2010, p. 5).
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Essa situação piora quando se trata de países que não oferecem 
aos recém-chegados condições favoráveis de adaptação como oferta 
de emprego, moradia e a possibilidade de uma estabilidade mínima até 
que o imigrante consiga ter uma independência financeira. De forma 
irônica, Abdelmalek Sayad (1999), pensando sobre a relação entre 
doença, sofrimento psíquico e migração, questiona se os “problemas” 
dos imigrantes serão verdadeiramente problemas “dos” imigrantes 
ou, antes, problemas da sociedade e das instituições “em relação aos” 
imigrantes ou, em outras palavras, de origem sociopolítica (SAyAD, 
1999). Para Almeida (2015), além da relação espaço-temporal, a 
questão do deslocamento está intimamente ligada à construção iden-
titária. No entanto, a forma com a qual a personagem se identifica está 
ligada ao seu país natal que, ao ser modificado, reflete diretamente na 
sua identidade. Como os Estados Unidos se mostra preconceituoso e 
subalterniza a personagem Lakshmi, sua situação de incômodo para 
com o novo lugar se agrava e a faz pensar que se libertar da situação 
em que vive com o marido seria impossível, optando, pois, por atentar 
contra sua própria vida. A lei de imigração foi promulgada em três de 
outubro de 1965 e acarretou em importantes mudanças para a imigração 
nos Estados Unidos. Desde então, as políticas migratórias vêm sendo 
discutidas e tornando cada vez mais difícil a vida de imigrantes em 
solo norte-americano:

Duplamente alieno, o imigrante é desde sempre considera-
do um indivíduo frágil, predisposto aos distúrbios mentais, 
vulnerável, irrequieto e deslocado, como a noção clínica 
de “heimweh” ou “nostalgia” (BENEDUCE, 2007; BOL-
ziNGER, 1989; FRiGESSi CASTELNUOVO; RiSSO, 
1982; HÖFER, 1934; PRETE, 1992 apud PUSSETTi, 
2010, p. 4).

Thrity Umrigar denuncia em sua obra, além da questão da subal-
ternização das personagens femininas nos EUA, a questão do imigrante 
em solo não pátrio, de forma um tanto quanto pessoal, por conta de sua 
nacionalidade. Bonnici (2007) postula que a área de estudos pós-coloniais 
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nos EUA provém de um interesse em escritores de locais previamente 
colonizados, como a índia, o Paquistão e outros países africanos, os quais 
utilizaram o idioma do colonizador inglês para denunciar a opressão, a 
resistência e a formação de uma identidade cultural própria, autônoma 
e que difere da identidade do colonizador. No entanto, os valores im-
postos pelo colonizador transformam em lugar-comum todos as regiões 
que foram submetidas à dominação colonial europeia. Dessa forma, o 
desenvolvimento das literaturas dos povos colonizados se deu inicial-
mente como uma imitação servil de padrões europeus atrelada a uma 
teoria literária unívoca, essencialista e universalista (BONNiCi, 2000). 
Nesse sentido, Weinberg (1992) afirma que:

A história da humanidade é marcada pelos movimentos 
migratórios. Como as pesquisas históricas costumavam 
ser orientadas por valores tradicionais e patriarcais, a 
imigração foi abordada, quase sempre, como uma questão 
masculina, ocultando a presença feminina nesse contexto 
(WEiNBERG, 1992 apud ALENCAR RODRiGUES; 
STREy; ESPiNOSA, 2010, p. 1).

O contato com a psicóloga Maggie muda a narrativa de Lakshmi, 
sendo esse fator fundamental para que a personagem se empodere e se 
identifique a fim de resistir perante a opressão do marido e da sociedade 
americana. Bonnici (2007) afirma que existe uma certa relação entre os 
estudos pós-coloniais e o feminismo. A analogia entre os pares binários 
“feminino/masculino” e “metrópole/colônia”, portanto, fazem-se presen-
tes, uma vez que, seja nas questões políticas entre nações colonizadoras e 
nações colonizadas, seja nas relações entre “homem/mulher” – tanto nas 
sociedades europeias quanto em outras sociedades dominadas –, as mu-
lheres tiveram seu local de fala tolhido, sendo silenciadas e submetidas 
a estereótipos que as desprivilegiaram, colocando-as em posições de 
servidão, submissão e subalternização. Os discursos feministas e pós-
coloniais têm, portanto, o objetivo de inserir a mulher inferiorizada na 
sociedade, trazendo à tona indagações, como o intercâmbio de estruturas 
de dominação, que antes eram desconsideradas pelos estudos pós-colo-
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nialistas, o que dá lugar à voz e às perspectivas femininas, acarretando 
novos estudos para as narrativas literárias.

O termo sororidade, por sua vez, tem origem no período pós-
Medieval, na palavra sorõritãs (do Latim Renascentista) e do termo em 
latim para irmã, soror. A esse respeito, Ana Penkala (2014) afirma que 
“[…] Nos EUA, as organizações universitárias femininas são chamadas 
sorority – sinônimo de sisterhood –, cujo equivalente no português é 
neutro (irmandade) ou masculino (fraternidade)” (PENKALA, 2014, p. 
225, grifos da autora). Penkala (2014), então, define sororidade como:

uma relação pactual de irmandade entre mulheres insti-
tuídas política e eticamente, como um corpo unido com 
um propósito em comum, de onde advêm práticas que 
propõem, preservam e estimulam mútua proteção, soli-
dariedade e a defesa de direitos de classe (PENKALA, 
2014, p. 225).

Na narrativa, a personagem Maggie se solidariza com a sua pa-
ciente indiana por saber como é se sentir estranha e menosprezada em 
um país como os Estados Unidos, além de acreditar na possibilidade de 
mudança da realidade de Lakshmi por meio da terapia e de sua amizade. 
Esse ato empático de uma para com a outra, portanto, liberta a indiana 
do casamento abusivo, da falta de perspectiva, da sua crise identitária e 
de sua dependência financeira, tornando-a uma mulher agente, sujeito 
da sua nova narrativa empoderada. O concreto laço de solidariedade, 
empatia e sororidade entre a indiana Lakshmi e a psicóloga Maggie as 
emancipou identitariamente, o que torna possível considerar o romance 
a hora da história uma representação do empoderamento de sujeitos 
imigrantes oprimidos no novo país e de mulheres ocidentais que ainda 
são marginalizadas e subalternizadas.

Silva afirma que “a partir do momento em que ocorre o esforço 
para unir as mulheres e ir contra o mito da rivalidade feminina, acontece, 
ao mesmo tempo, o empoderamento feminino gerado por elas próprias 
através da prática da sororidade.” (SiLVA, 2016, p. 49). A ideia de em-
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poderamento provém dos movimentos de direitos civis que aconteceram 
nos Estados Unidos nos anos setenta. Ana Alice de Alcântara Costa 
(2012) afirma que:

 O termo começou a ser usado pelo movimento de mu-
lheres ainda nos anos setenta. Para as feministas o empo-
deramento compreende a alteração radical dos processos 
e estruturas que reduzem a posição de subordinada das 
mulheres como gênero. As mulheres tornam-se empodera-
das através da tomada de decisões coletivas e de mudanças 
individuais (COSTA, 2012, p. 7).

O processo de empoderamento da personagem Lakshmi é fator 
crucial para o desenvolvimento da narrativa, além de ser um dos tópicos 
que colocam o romance como pertencente às discussões da crítica literária 
feminista. Nesse sentido, Costa (2012) ainda declara que:

O empoderamento das mulheres representa um desafio 
às relações patriarcais, em especial dentro da família, ao 
poder dominante do homem e à manutenção dos seus pri-
vilégios de gênero. Significa uma mudança na dominação 
tradicional dos homens sobre as mulheres, garantindo-lhes 
a autonomia no que se refere ao controle dos seus corpos, 
da sua sexualidade, do seu direito de ir e vir, bem como 
um rechaço ao abuso físico e à violação sem castigo, o 
abandono e as decisões unilaterais masculinas que afetam 
a toda a família (COSTA, 2012, p. 9).

Posto isso, constata-se que as mudanças teorizadas por Costa (2012) 
são efetivadas na narrativa de Umrigar por meio da figura da personagem 
central, que, a partir das relações de sororidade que estabelece com outras 
mulheres, empodera-se a fim de se emancipar das opressões e dos jugos 
aos quais é submetida.
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considerações finais

Thrity Umrigar, em seu romance a hora da história, denuncia o 
preconceito decorrente do gênero, da origem e da cor da pele a partir 
da abordagem da questão imigratória norte-americana. Os Estados 
Unidos são um dos países que mais recebem imigrantes pelo mundo, 
pessoas que, inspiradas pelo Sonho Americano, decidem se aventu-
rar em busca de melhores condições de vida, mas que, no entanto, 
frustram-se ao vivenciar o oposto na dura experiência de imigração 
no país norte-americano. Durante toda a narrativa, é possível perceber 
os espaços subalternos que ocupam os imigrantes na sociedade, seja 
no setor empregatício ou em qualquer outro, e como seus problemas 
são vistos como irrelevantes, mesmo quando afetam sua saúde física e 
mental. A história de Lakshmi Patil evidencia quais são as dificuldades 
que o deslocamento causa naquele que imigra, principalmente quando 
se trata de mulheres, cuja condição de subalternização é inerente, e que 
tiveram esse processo de deslocamento feito de forma forçada. Dessa 
maneira, é imprescindível que existam discussões referentes a esse 
tema a fim de colocar em evidência mulheres como Lakshmi Patil, que 
estão ocupando lugares subalternos em todos os países do mundo por 
conta da cultura e da xenofobia. Por fim, é importante ressaltar que o 
contato das personagens femininas na história é um fator preponderante 
para que o enredo tome rumos diferentes e, portanto, para que se possa 
enquadrar tal romance nas discussões referentes à crítica literária femi-
nista, uma vez que o laço feminino de sororidade que as une acarreta 
o empoderamento da mulher que até então era subalternizada e a faz 
mudar sua história de vida, o que infelizmente, fora da ficção, ainda 
não é a realidade de todas as imigrantes.
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o vEnto assoBiando nas gRuas: 
UMA NAçãO EM NEVOEiRO

Clenir da Conceição Ribeiro
Eliana da Conceição Tolentino

Nem rei nem lei, nem paz nem guerra,
Define com perfil e ser

Este fulgor baço da terra
que é Portugal a entristecer –

Brilho sem luz e sem arder
Como que fogo-fátuo encerra.

Ninguém sabe que coisa quer.
Ninguém conhece que alma tem,

Nem o que é mal nem o que é bem.
(que ânsia distante perto chora?)

Tudo é incerto e derradeiro.
Tudo é disperso, nada é inteiro.
ó Portugal, hoje és nevoeiro…

é a hora!
(nevoeiro, Fernando Pessoa)

considerações iniciais

A literatura desempenhou um importante papel na constituição das 
culturas e identidades nacionais ao eternizar, por exemplo, os feitos de 
grandes heróis em diferentes partes do mundo, assim ela já foi considerada 
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um espelho da nação. Em Portugal, no Renascimento, Camões consagrou 
o nacionalismo pela narrativa épica. No século XViii, o mítico destino 
da nação portuguesa foi dominado pelos escritos do padre António Vieira 
sobre o sonho do quinto império, em que Portugal constituiria um reino 
universal para a purificação da humanidade. O Romantismo, na década 
de 1820, se destacou em partes pela busca da essência do ser português, 
o que levou um retorno às origens, mas, de certa forma, anunciou a 
decadência abordada pela Geração de 70, que desde então propõe uma 
leitura reflexiva da nacionalidade lusitana.

A Revolução dos Cravos, de 25 de abril de 1974, marco do fim do 
colonialismo português em áfrica e da ditadura salazarista em Portugal, 
resultou numa produção literária significativa. Para o teórico Eduardo 
Lourenço era “como se nesse momento, quer dizer, depois de 75, entre 
75 e 80, em Portugal, a consciência portuguesa, a imaginação portuguesa, 
o imaginário português quisessem desenhar um outro mapa” (LOUREN-
çO, 2004, p. 349).

Diante disso, o objetivo deste texto é refletir sobre a ideia de nação 
reconstruída em o vento assobiando nas gruas, que difere da visão ro-
mântica, intentando uma leitura da protagonista Milene Leandro como 
símbolo da nação portuguesa contemporânea. Neste sentido, também 
pretendemos discutir a mulher como metáfora da nação.

Lídia Jorge, autora da obra em estudo, faz parte do grupo de 
escritores que desponta literariamente com a Revolução dos Cravos, 
ocupando, assim, um lugar de destaque no panorama da literatura em 
Portugal, uma vez que pela ficção põe em análise o contexto histórico 
e social português.

No enredo do romance, Milene Leandro é uma jovem diagnos-
ticada com oligofrenia, deficiência que consiste na interrupção do 
desenvolvimento da inteligência. Ela vai conviver com uma família de 
cabo-verdianos, os Mata, que residem na antiga fábrica dos tradicionais 
portugueses Leandro. Do contato com os migrantes, Milene inicia um 
relacionamento com Antonino Mata, operador de gruas, o que inquieta 
a parentela da moça e gera alguns conflitos e atos de violência.
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Sobre a ficção jorgeana a pesquisadora Raquel Trentin Oliveira 
(2011), afirma que ela é caracterizada pelo “modo de olhar que deixa es-
paço para a revisão e o questionamento” e por “suas estratégias narrativas 
inovadoras, a exploração meticulosa da linguagem e a maneira irônica 
com que problematiza o contexto sócio-histórico atual” (OLiVEiRA, 
2011, p. 114).

Em o vento assobiando nas gruas há a presença de uma voz que, 
intrigada com os segredos de sua família, coleta informações e levanta 
hipóteses que constituem os fatos. E, neste processo, por vezes, existem 
variados pontos de vista e ocorrem mudanças no foco narrativo.

Além disso, a ironia se faz presente na obra, principalmente, ao 
serem narrados os interesses da família de Milene ao submetê-la a uma 
cirurgia de esterilização: evitar que nascessem filhos do relacionamento 
de uma portuguesa com um cabo-verdiano.

Uma bissectriz que passasse pela continuação do diamante 
em nossas mãos, até ver, sem nenhum de nós perder nada. 
Pela ligação de Milene aos Mata, tal como ela deseja, 
respeitando todos os princípios humanitários que sempre 
foram próprios da nossa família, sem tocarmos no nosso 
bom nome. Pelo contrário, a bissectriz sustentaria todas as 
partes, de um lado e de outro, sem ferir nenhum de nossos 
princípios (JORGE, 2002, p. 448-449).

Em uma leitura do trecho reproduzido, é perceptível a intenção 
do crime: resguardar a imagem da pureza lusitana. Os personagens 
têm medo de ver suas identidades, até então imaginadas como estáveis, 
naufragarem no contato com o processo de diferenciação que se estende 
em sua sociedade. No entanto, conforme discute Stuart Hall (2003), na 
pós-modernidade as identidades são fragmentadas e estão em constante 
transformação; logo, o contato com os colonizados já havia alterado o 
imaginário de centro da nação lusitana.

Se o período colonial refletiu a imagem de Portugal como uma 
nação centralizada, a despeito de questões políticas e econômicas, na 
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descolonização, esta perspectiva se viu abalada. Conforme discute 
Boaventura Santos (1993), Portugal, por “seu caráter semiperiférico”, 
não adotou um “neocolonialismo hegemônico” e “não pôde ou não quis 
controlar o processo da independência como fizeram as potências colo-
niais centrais, mas é também duvidoso que o pudesse controlar mesmo 
que o quisesse” (p. 45).

Posto isso, considerando os distintos personagens que formam o 
enredo de o vento assobiando nas gruas, sendo portugueses tradicionais, 
migrantes e retornados que formam a nova pátria no contexto pós-74, a 
obra de Lídia Jorge pode ser uma fértil narrativa para estudo da nação 
portuguesa, que oscila entre a grandiosidade do império e as transfor-
mações decorrentes do pós-colonialismo.

Dessarte, a fim de aprofundar a discussão proposta, recorremos a 
uma breve abordagem acerca de importantes aspectos do conceito de 
nação. Assim procuraremos dialogar com teóricos como Ernest Renan 
(1997), Homi Bhabha (1998) e Benedict Anderson (2005).

1. Para além de fronteiras geográficas: um olhar sobre nação

O vocábulo pátria, no sentido do dicionário1, indica a terra natal ou 
adotiva de um ser humano, sendo associado a país, ao ambiente ou espa-
ço geográfico em que se insere a vida. No entanto, quando este quadro 
geo-histórico se assume politicamente, ressaltando emoções coletivas e 
elementos gentílicos da nascença, a pátria volve-se em nação. Assim, o 
povo passa a localizar-se historicamente num espaço carregado de vi-
vências dos seus antepassados e a nação é entendida como comunidade 
de linhagens.

Além de ser comumente considerado apenas sinônimo de pátria, o 
conceito de nação às vezes é descrito como fronteiras físicas diferenciadas 
entre si por cultura, língua e religião predominantes.

1  Fonte: dicio.com.br/pátria.
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Em conferência realizada na Sorbonne, em 1882, Ernest Renan 
propôs discutir o que é uma nação e sugeriu que língua, raça, etnia e 
crenças não podem ser os únicos elementos a caracterizá-la, embora já 
tenham sido utilizados como justificativa para violência e soberania de 
um povo sobre outro.

 Renan (1997), discutindo a complexidade do termo nação, sugeriu 
que ele pode ser determinado pela vontade de ser unidade e por um lado 
sentimental, uma alma. Mas a unicidade exige, em muitos contextos, a ab-
dicação do indivíduo em prol do coletivo. Assim, a nação é o resultado de 
sacrifícios, de lembranças e esquecimentos coletivos, de glórias comuns 
no passado, vontades e sonhos semelhantes no presente e para o futuro.

Ademais, Renan (1997) apontou que o progresso dos estudos 
históricos é um perigo para a nacionalidade, visto que ele traz fatos de 
violência que se passaram na origem de todas as formações políticas.

No entanto, quando as memórias nacionais silenciadas são trazidas 
à luz iniciam-se “operações de negociação, entre as diversas memórias, 
com o objetivo de manter a unidade social sempre renovada” (MiRAN-
DA, 2010, p. 37), o que sugere a nacionalidade construída por grupos 
dominantes, que narram do passado apenas o que lhes interessa.

Baseado em sua experiência diaspórica, Homi Bhabha (1998) define 
a nação moderna como plural, descentralizada e fronteiriça que se recusa 
a acontecer de modo unitário. Assim, para escrever a história da nação, 
é preciso considerar as diferenças culturais que dissociam da imagem 
hegemônica. No entanto, a vontade de ser unidade dificulta tal escrita, 
uma vez que impede o reconhecimento das fronteiras internas.

Assim como Renan aponta que a nação se faz na vontade de perten-
cimento, Benedict Anderson (2005) postula que o sentimento nacional, 
atrelado mais às raízes culturais que políticas, existe pela perspectiva de 
uma comunidade imaginada, independente das crenças e até mesmo da 
língua, embora elas tenham um importante papel na consciência nacional. 
Então, este sentimento se elabora nos indivíduos por compartilharem 
vivências e memórias em comum. Assim, pensar o nacional seria como 
imaginar uma comunidade em que os membros não se conhecem, mas 
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se reconhecem como pertencentes a um determinado espaço temporal 
e físico que os une e os caracteriza. As nações passam a ser imaginadas 
como comunidades pois, independente das hierarquias e desigualdades 
existentes, cria-se um nós coletivo que gera também uma noção de si-
multaneidade.

A partir desta contextualização, consideramos que para perpetuar 
e celebrar a comunidade imaginada, os símbolos desempenham um im-
portante papel. Diante disso, para estudo do romance, pretendemos um 
olhar teórico sobre a figura feminina como símbolo da nação.

 1.1 a mulher como símbolo da nação
Os símbolos, entendidos aqui como o que representa ou substitui 

algo, fazem parte de diversos segmentos sociais, a balança, por exem-
plo, simboliza justiça, a pomba sugere paz. Walter Benjamin (2011), 
ao abordar as manifestações artísticas, reflete que o símbolo tem um 
entendimento explícito, enquanto a alegoria requer um esforço interpre-
tativo, mas ambos expressam significados. Nesse sentido, consideramos 
o símbolo como um elemento que remete a outro, ou seja, coloca-se 
uma ideia em lugar de outra, e a partir disso buscamos discutir a figura 
feminina enquanto símbolo da nação.

Na nação, o hino e a bandeira são os símbolos mais comuns. Há 
também os túmulos de soldados, a que Wander Melo Miranda (2010) 
atribui importância para o perpetuar da comunidade, porque retratam a 
face canônica dela e ligam os mortos aos vivos, como se a história da 
nacionalidade emergisse sempre de um passado imemorial.

Além desses elementos, outros surgem configurando o nacional. 
Nos regimes monárquicos, o corpo do rei era visto como a própria nação, 
exprimindo poder e grandiosidade como o nomeado e protegido pelo 
divino. Com o fim das monarquias, em diversos países, fez-se necessário 
designar outras simbologias para representar as novas ideias de liberdade, 
república e pátria que nasciam. Nesse contexto, inicialmente na França, 
desde a Revolução Francesa no final do século XViii, a figura feminina 
passou a ser o elemento usado para caracterizar o imaginário republicano. 
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Em Portugal, um dos símbolos da república, implantada em 1910, foi 
também um busto feminino inspirado na pintura “A Liberdade guiando 
o povo” (1830), do francês Eugène Delacroix.

A abordagem do feminino na representação republicana se deu prin-
cipalmente no Positivismo, doutrina filosófica do século XiX, idealizada 
por Augusto Comte, que abordava a necessidade de o homem progredir 
com base na ciência e não nos valores espirituais. Comte propôs um 
plano de regeneração social em que a mulher foi colocada como agente 
afetivo do gênero humano, provedora e protetora da humanidade e capaz 
de corrigir os exageros da racionalidade moderna.

José Murilo de Carvalho, em a formação das almas: o imaginário 
da República no Brasil (1990), discute a postura positivista:

O uso da alegoria feminina se baseava em um sistema de 
interpretação do mundo do qual a república era apenas parte, 
embora importante. Na escala dos valores positivistas, em 
primeiro lugar vinha a humanidade, seguida pela pátria e 
pela família. A república era a forma ideal de organização 
da pátria. A mulher representava idealmente a humanidade. 
Comte julgava que somente o altruísmo (palavra por ele 
criada) poderia fornecer a base para a convivência social 
na nova sociedade sem Deus. A mulher era quem melhor 
representava esse sentimento, daí ser ela o símbolo ideal 
para a humanidade. O símbolo perfeito seria a mãe-virgem, 
por sugerir uma humanidade capaz de reproduzir sem a 
interferência externa (CARVALHO, 1990, p. 81).

O papel reprodutivo designado à mulher relaciona-se com o desejo 
nacional de centralidade, hegemonia e apreço a certos elementos que são 
indispensáveis na formação da comunidade imaginada. Assim, pode-se 
considerar que os costumes das pátrias que nasciam continuavam repre-
sentados com base no modelo antigo.

Segundo Maria Ângela de Araújo Resende (2007), “para Comte, 
a pátria perfeita deveria ter como característica os dons femininos do 
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sentimento e do amor. A boa pátria deveria ser a mátria” (RESENDE, 
2007, p. 113). Assim, a figura simbólica da mulher como mãe, paciente 
e trabalhadora tinha como função atuar sobre a família, construindo laços 
de solidariedade que atingissem toda a comunidade nacional.

Em uma outra leitura, Adelaine LaGuardia (2007), em a mulher 
e o sonho da nação: Políticas de gênero em o mentor das Brasileiras, 
afirma que

reconhecidas como o “fundamento da sociedade huma-
na”, as mulheres, ao serem instruídas, contribuem para o 
“bem geral da nação”, pois são elas as responsáveis pela 
formação da futura elite brasileira. Assim, a participação 
do feminino nos destinos da “pátria” independente que 
trilha o caminho das demais nações civilizadas se liga 
primordialmente as suas funções enquanto esposa e mãe 
(LAGUARDiA, 2007, p. 51).

Diante disso, nota-se que é designado à mulher o labor de formar as 
futuras lideranças da nação, com uma conduta moral aprimorada, sendo 
a guardiã das culturas tradicionais. Cabe a ela funções no meio domés-
tico e na família, atitudes passivas social e politicamente, não alterando 
o estatuto do patriarcalismo, o que pode sugerir também a permanência 
da estrutura de governo reforçada no imaginário hegemônico nacional e 
de poder atribuídos ao rei.

Essa contextualização da mulher como alegoria da pátria, embora 
inserida em um contexto distinto da nossa proposta de estudo da nação 
portuguesa contemporânea, é fundamental para lermos a protagonista 
Milene, uma vez que ela é impedida de gerar o futuro da nação. Os tios 
de Milene a submetem, em segredo, a uma cirurgia de esterilização para 
que do relacionamento dela com o cabo-verdiano Antonino Mata não 
nascessem filhos. O contato de Milene com os migrantes põe em crise 
a comunidade imaginada cultuada pela família que, por meio do crime 
contra ela, oculta e silencia o caráter heterogêneo da nação.
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2. o corpo da nação portuguesa em O vento assobiando nas gruas

A expansão marítima portuguesa permitiu que se criasse um com-
plexo de superioridade2 da nação lusitana. No entanto, no contexto pós-
colonial, a realidade surge como um sintoma de inferioridade para esta 
nação, uma vez que Portugal, devido ao atraso tecnológico e econômico, 
aparece marginalizado em relação à Europa.

Em o vento assobiando nas gruas, a oligofrenia da personagem 
Milene, “aos treze anos, era como se tivesse nove, aos quinze teria dez, às 
vezes cinco, às vezes treze e subitamente ostentava a sua verdadeira idade 
[…]. Aos vinte anos, teria uns quinze […]” (JORGE, 2002, p. 457), pode 
ser a metáfora de uma nação com memória fantasiosa, que lida mal com 
o passado, beirando o esquecimento e sujeita a repetir os erros históricos.

A jovem, embora pertença a uma tradicional e conservadora família, 
devido à oligofrenia, possui certa pureza e indiferença sobre as perigo-
sas amarras sociais das relações humanas. Dessa forma, Milene pode 
metaforizar também as novas gerações portuguesas que, distanciadas 
temporalmente, não carregam consigo as marcas de viver sob um regime 
ditatorial e o trauma das lutas pela libertação das colônias.

Ademais, o olhar simplista da personagem se dá por sua ausência 
de palavras: era “como se precisasse necessariamente das palavras dos 
outros para poder construir a sua própria versão dos factos.” (JORGE, 
2002, p. 20), o que é possível remeter ao esquecimento da nação lusitana 
sobre o discurso de grandiosidade e hegemonia construído de Portugal 
durante a colonização, uma vez que, com o fim do império, o país não se 
firmou como potência. Logo, torna-se plausível salientar que a narrativa 
de grandeza é convertida em uma história fantasiosa.

Lourenço (1998) analisa a imagem nacional irrealista que os por-
tugueses têm de si mesmos. Ele afirma que Portugal necessita de uma 
“cura psicanalítica” (1998, p. 16) que o faça reencontrar consigo próprio, 
permitindo-lhe passar, definitivamente, da infância para a vida adulta.

2  Eduardo Lourenço (1998) comenta a forma irrealista que Portugal vê a si mesmo com um 
imaginário de proteção absoluta, escondendo as fragilidades históricas.
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O que é necessário é uma autêntica psicanálise do nosso 
comportamento global, um exame sem complacências 
que nos devolva ao nosso ser profundo ou para ele nos 
encaminhe ao arrancar-nos as máscaras que nós confundi-
mos com o rosto verdadeiro (LOURENçO, 1998, p. 16).

A protagonista Milene pode refletir o tímido desejo de “arrancar as 
máscaras” que caracterizam a nacionalidade lusitana, pois ela não tem em 
si as marcas de uma suposta superioridade colonial sobre outros povos e 
etnias, nem o sentimento de fracasso em vista do fim do sistema imperial 
e tudo que ele representou.

Além disso, essas condições da personagem a aproximarão dos mi-
grantes cabo-verdianos: “e ela reconhecia aqueles a quem a sua família 
chamava de terceira leva” (JORGE, 2002, p. 49). […] “Eles formavam a 
terceira vaga, a terceira leva, e estavam ali para guardar a Fábrica Velha” 
(p. 60). Acreditamos que esse contato pode ser interpretado como uma 
ação ameaçadora da ordem preestabelecida, ou seja, da nação hegemô-
nica, que mantém a normalidade fundada na aceitação das distinções de 
classe e de etnia. Desse modo, o romance entre Milene e Antonino Mata 
constitui a pluralidade nacional portuguesa.

No entanto, a marca de transformação que Milene simboliza é 
contestada pelo discurso colonial que insiste na idealização de centro. 
A família a trata com indiferença, justificada pela oligofrenia e por ela 
ser órfã de uma mulher que eles alegavam ser prostituta. Também em 
inúmeras passagens, ela é silenciada pelos Leandro quando quer dar 
seu posicionamento acerca da morte da avó. Ademais, quando estão a 
dividir as heranças, Rui Ludovice, o tio que era presidente da câmara, 
“o juízo rápido e perfeito, livre dos sentimentos que prendiam os outros 
à inacção” (JORGE, 2002, p. 127), é quem decide com firmeza como 
será o futuro de Milene sem a companhia da avó.

ironicamente, na autoridade dos tios sobre o destino da jovem, “a 
Milene precisa ficar aqui. Precisa de ter responsabilidade por si mesma. 
Precisa acima de tudo de regularidade e continuidade na sua vida” (JOR-
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GE, 2002, p. 127), nota-se o possível desejo da identidade portuguesa 
colonial de se reafirmar no período pós-74. Além disso, as decisões que 
os Leandro tomam por Milene reforçam o imaginário de que a sociedade 
pós-colonial portuguesa é incapaz de reerguer-se frente à existência de 
uma nação híbrida.

No romance, a dificuldade de se desprender da comunidade imagi-
nada é perceptível na submissão, consentida pelos tios, mas sem Milene 
saber, da jovem oligofrênica a uma cirurgia para retirada do útero, man-
tendo assim a fronteira colonial em que o africano é o outro.

Então é assim. Vamos supor que se percebia que Milene, 
por exemplo, não poderia ter filhos. Era ou não era pos-
sível traçar esta bissectriz?” […] Em geral, a regra é as 
mulheres serem férteis e os pretos serem prolíferos. iria 
haver uma ninhada de mestiços na família Leandro. […] 
“Escuta, Ângela Margarida – Tu capaste-a”. “Capaste ou 
não capaste?” “Tu capaste-a!” […] Por agora, o que ela 
queria era que compreendessem que não se pode recolher 
dignamente um proveito se não se participa na tarefa que 
o prepara. Era indecente distribuir um bem sem fazer par-
tilhar do mal que ele implica (JORGE, 2002, p. 451-452).

Para perpetuar a imagem da nação portuguesa calcada no imaginá-
rio europeu, sem miscigenação, a família realiza a castração de Milene, 
comete a violência contra a mulher para que essa nação possa esquecer 
seu passado de colonização e domínio, escrevendo assim uma história há 
muito contada, mas não real. Essa perspectiva aponta para a necessidade 
de se repensar a nação portuguesa.

considerações finais

Acreditamos, pela leitura da obra, que Lídia Jorge aborda a insistente 
dificuldade da nação lusitana em lidar com as transformações advindas 
do fim do colonialismo, o que sugere que Portugal precisa abandonar o 



198

engajamentos Contemporâneos: linguagem, polítiCa e eduCação

contraste entre o que é proveniente de outros países e seu nacionalismo 
e, assim, (re) construir a nação a partir da heterogeneidade do mundo 
contemporâneo, sem alicerçar-se somente ao passado glorioso, mesmo 
esse sendo considerado fundamento da identidade nacional.

O romance o vento assobiando nas gruas pode permitir uma leitu-
ra de Portugal no pós-74, não criando um espelho para a nação se mirar 
envaidecida de suas glórias, mas se colocando como uma cultura de 
fronteira que aborda as trocas híbridas, o que aponta para as fragilidades 
e perigos dos fatos que constroem os imaginários nacionais. Supomos 
que Milene simboliza a impossibilidade de perpetuar a comunidade 
imaginada, pois ela tem as marcas do processo de diferenciação e, por 
isso, é impedida de se reproduzir e colocada à margem em referência 
ao tradicional passado.

Em acréscimo, o fictício universo português de Valmares, criado 
por Lídia Jorge e composto por distintos personagens, pode remeter 
aos embates entre as identidades, obrigando o imaginário hegemônico 
a confrontar consigo mesmo, ainda que uma revisitação ao passado e o 
reconhecimento de fronteiras internas gerem uma crise de identidade.

Considerando o papel da literatura lusitana pós Revolução dos 
Cravos, que revisita e questiona a memória colonial, é importante men-
cionar que Lídia Jorge tem em sua biografia a experiência como docente 
em Angola e Moçambique durante a descolonização desses países. Para 
Eliana Tolentino (2017), o trânsito, desde sempre presente no movimento 
de colonização e descolonização, aponta para uma postura crítica da 
escritora, considerando o novo desenho do mapa identitário da nação 
portuguesa.
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A APRENDizAGEM DE PORTUGUêS POR APáTRiDAS 
NO PROCESSO DE OBTENçãO DA NACiONALiDADE 

BRASiLEiRA

Eric Júnior Costa

considerações iniciais

Nos últimos três dias do mês de outubro de 2019, foi realizada, 
na Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), a v Jornada de 
debates do Programa de Mestrado em Letras (PROMEL) em parceria 
com o Grupo de Pesquisa Linguagem e Discursos da História (LiEDH) 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que teve como tema o Enga-
jamento em Foco: língua, discursos históricos e representações sociais. 
Naquela ocasião, apresentei a comunicação intitulada “A aprendizagem 
de português por apátridas no processo de obtenção da nacionalidade 
brasileira”, e mantenho o nome para o título deste artigo. De acordo com 
a comissão organizadora, o tema do evento em trecho do convite enviado 
aos participantes para enviarem seus artigos:

[…] levantou reflexões de profundo alcance sobre nossas 
práticas acadêmicas em inúmeros contextos de engaja-
mento, mobilizou profissionais das áreas da Literatura, 
da História, da Linguagem, do Discurso e da Educação, 
entre outras áreas, e pôs em questão nosso papel como 
intelectuais e como cidadãos no contexto atual de incer-
tezas e desajustes. A discussão proposta orientou-se com 
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sucesso pelo debate das descontinuidades e deslocamen-
tos advindos de tensões e conflitos, ora instaurados por 
meio de discurso(s), e problematizados a partir deles, ora 
originados dos conflitos sócio-históricos e das questões 
educacionais. Nesse sentido, ressaltamos a importância 
das poéticas e narrativas para a concepção e convocação da 
experiência dos sujeitos na vida social, cultural e política.

De fato, durante os dias em que estive na cidade de São João del-Rei, 
percebi a mobilização dos profissionais das linguagens tanto do âmbito 
mineiro quanto do âmbito nacional, em diversos eventos, simpósios, 
sessões de comunicação, palestras, feira de livros, além de descontraídos 
momentos de troca de saberes, conhecimentos com pares das Humani-
dades, em um cenário sintonizado com a beleza de uma cidade histórica 
das Gerais. Nesse sentido, tive a oportunidade de deixar uma breve 
contribuição sobre o meu tema de pesquisa de doutorado, a apatridia, e 
levar comigo diversos aprendizados.

imagem 1 – Comunicadores no Simpósio Língua de Acolhimento e migrações de crise 
no Século XXi

Fonte: acervo pessoal Ana López.
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Especificamente sobre o Simpósio Temático Vii – “Migrações 
de crise no século XXi e o Português como Língua de Acolhimento”, 
do qual participei, destaco os temas dos trabalhos apresentados como 
justificativa para o nome do evento e, também, deste livro. Refiro-me, 
em especial, ao fator “engajamento” e, aliado a ele, o caráter político, 
social, pós-moderno e decolonial em que se encontra o Português como 
Língua de Acolhimento (PLAc). A apatridia, questão debatida no âmbito 
dos Estudos Migratórios, também é um bom exemplo de migrações de 
crise, de uma problemática global que envolve o Direito internacional, a 
Geopolítica e as políticas de migração e de nacionalidade, e que exigem 
engajamento de diversas frentes para tentar gerir, erradicar e lidar com 
a apatridia.

Dessa forma, pretendo apresentar os resultados parciais de minha 
pesquisa de doutorado, então em desenvolvimento (2021), por meio 
da apresentação de um estudo de caso que envolve as duas primei-
ras apátridas reconhecidas no Brasil. O foco será dado ao processo 
de aprendizagem da língua portuguesa por parte das participantes, 
desde a exposição à língua na chegada ao Brasil até a obtenção 
da cidadania brasileira. Tenho analisado narrativas das migrantes 
sobre: a) as comunicações realizadas em órgãos públicos como a 
Polícia Federal e as Unidades de Atendimento integrado (UAi) du-
rante o processo de solicitação do reconhecimento da apatridia; b) 
a participação no curso de Português como Língua de Acolhimento 
(PLAc), no CEFET-MG, em 2018; c) a obtenção do certificado de 
desempenho do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa 
para Estrangeiros (CELPE-BRAS).

Para cumprir o objetivo deste artigo, trago um breve exemplo para 
problematização, deixando a análise completa de todas as narrativas de 
que disponho para pesquisas futuras. O aspecto metodológico e explora-
tório desta análise partirá, portanto, do estudo de caso de uma narrativa 
específica que será desdobrada no ponto dois deste texto.
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1. a apatridia

Neste artigo, a definição de “apátrida” segue os conceitos da Con-
venção de 19541, Artigo i: “[…] o termo apátrida designará toda pessoa 
que não seja considerada como nacional por nenhum Estado, conforme 
a sua legislação”. Nesse sentido, ainda que vivamos em uma sociedade 
em que as relações interpessoais nos constituem como sujeitos sociais 
e que estejamos em busca por pertencimento, conexão com o outro e 
construções de nossas identidades, conforme Claro e Júnior (2015), há 
quinze milhões de sujeitos no mundo sem documentos e reconhecimento 
de suas nacionalidades, incluindo os palestinos, sendo, portanto, “pri-
vados de pertencer a uma nação e posicionados em um não-lugar, um 
limbo legal; sujeitos que tiveram roubado o direito de vincular-se a um 
Estado e de ser protegido por ele” (COSTA; SiLVA; MAMO, 2019). 
Vivem em um limbo jurídico, são pessoas sem pátria.

A apatridia não “somente” elimina da vida de milhões de pessoas 
ao redor do mundo o direito de ir, vir, pertencer e viver dignamente, mas 
também representa e significa o não reconhecimento de uma existência 
por meio da privação deliberada de sua nacionalidade. Não ter vínculo 
de nacionalidade com um Estado impede que indivíduos sejam posicio-
nados como sujeitos sociais de direitos e deveres e, consequentemente, 
não podem ocupar outros loci de enunciação na luta contra leis internas 
e externas que impedem que os direitos humanos sejam efetivados. 
Segundo o artigo 15º da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(DUDH, 1948): “1. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade; 
2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do 
direito de mudar de nacionalidade”.

Esse tema recebe atenção no contexto pós-moderno e no atual 
momento do século XXi, uma vez que implica questões constantemen-
te discutidas, tal como a participação cidadã, a luta por direitos e por 
reconhecimento como sujeitos de direitos e de identidade. Os apátridas, 
em muitos casos, são migrantes deslocados forçados, internos e exter-

1 Convenção na íntegra disponível em: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/
BDL/Convencao_sobre_o_Estatuto_dos_Apatridas_de_1954.pdf. Acesso em: 10 mar. 2021.

about:blank
about:blank
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nos, que sofrem preconceito, discriminação e, em consequência, não 
têm a permissão de usufruir de direitos mais elementares, como ter um 
documento nacional de identidade, acesso ao sistema público de saúde 
e/ou de educação. Uma vez que não conseguem provar que existem, os 
apátridas não conseguem abrir uma conta no banco e nem assinar um 
novo contrato de trabalho, além de estarem sujeitos a serem detidos, 
posto que não podem comprovar a sua identidade.

Com respeito à temática no âmbito brasileiro, destaco que o re-
conhecimento da condição de apátrida e a possibilidade de aquisição 
da nacionalidade brasileira estão regulamentados na Lei nº 13.445, de 
24 de maio de 2017, no Decreto nº 9.199, de 21 de novembro de 2017, 
e na Portaria interministerial MJ/MESP nº 05, de 27 de fevereiro de 
2018. Vale destacar que foi a primeira vez, em séculos, que a apatridia 
passou a constar no plano migratório brasileiro, e que, embora o caso 
dos brasileirinhos apátridas2 tenha sido um período de revés para muitas 
famílias brasileiras e discussões no âmbito das normativas da migração 
no país, a apatridia teve de esperar muito tempo para ter seu lugar em 
uma lei migratória.

No caso específico das pessoas apátridas que analiso, ambas nas-
ceram no Líbano, porém nunca tiveram um documento de nascimento 
e, consequentemente, nenhum outro, como CPF, Carteira de Trabalho. 
Pelo fato de os pais das migrantes terem religiões diferentes, o casa-
mento não foi reconhecido e consequentemente os filhos também não. 
Além do mais, há uma lei libanesa de 1925, porém ainda em vigor, que 
indica que só é cidadã(o) libanês(a) quem é filho(a) de pai libanês, uma 
lei machista. Como o pai das participantes é sírio, nasceram apátridas. 
Portanto, no Líbano, adotam, como em muitos outros países, a prática 
do Jus sanguinis, ou seja, a nacionalidade é dada àquelas pessoas cujos 
pais são cidadãos daqueles países. No Brasil, a prática adotada é a do 
Jus solis, é brasileiro quem nasce em território brasileiro.

Outras situações que causam a apatridia podem ser consultadas em 
Claro (2015, p. 17), tanto para os casos que se referem à apatridia desde 
2 O caso dos brasileirinhos apátridas podem ser amplamente compreendido ao acessar a seguinte 

página: http://www.brasileirinhosapatridas.org/. Acesso em: 10 mar. 2021.
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o nascimento da pessoa como os casos de perseguição política, como foi 
o caso de Karl Marx, Albert Einstein, Elke Maravilha, Helena Antipoff, 
entre outros. Portanto:

Sem o reconhecimento da nacionalidade, essas pessoas 
tentam (r)existir em meio às incertezas, marginalização, 
medo e muito sofrimento. Enquanto isso, a condição de 
apatridia vai enfraquecendo e degradando vários aspectos 
da vida desse sujeito, pois, invisível, ele precisa enfrentar 
muitos obstáculos para efetivar direitos básicos como fre-
quentar uma escola, fazer uma consulta médica, trabalhar, 
abrir uma conta bancária, viajar, casar-se, enfim, viver 
(COSTA; SiLVA; MAMO, 2019, p. 85).

E, para efetivar seus direitos básicos, as duas primeiras apátridas 
reconhecidas no Brasil estudaram e aprenderam a língua portuguesa em 
diferentes abordagens e métodos, ao longo de seus percursos migratórios, 
até obterem a nacionalidade brasileira. Essa questão será abordada na 
próxima seção.

1.1 do pré-migrar à obtenção da nacionalidade: o Plac como uma 
etapa de um percurso migratório

O percurso migratório é o conjunto de etapas de um projeto migra-
tório e o seu desenvolvimento em um outro lugar. Segundo Forlot (2008, 
p. 6), os percursos são: “um processo de maturação entre ‘um antes’ e 
‘um depois’, que ilumina a migração”3. Vale ressaltar que, de fato, trata-
se, no caso da análise que proponho, de percursos migratórios e não de 
trajetórias migratórias. Enquanto o conceito de trajetória tem ênfase no 
produto, o percurso destaca o processo. No caso das primeiras apátridas 
reconhecidas no Brasil, assemelha-se à prática esportiva parcours4, ou 
à arte do movimento, pois o percurso até a obtenção da nacionalidade 

3  Tradução nossa do original: “un processus de maturation entre ‘un avant’ et ‘um après’, qui 
éclairent toute migration”.

4 Para mais informações sobre essa prática esportiva: https://www.britannica.com/sports/parkour. 
Acesso em: 10 mar. 2021.

about:blank
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envolve uma série de obstáculos a serem enfrentados, entre burocracias, 
dificuldades de compreensão da cultura brasileira, a morte de um irmão 
e o traslado do corpo, a aprendizagem das novas línguas e linguagens 
do Brasil, entre elas o Português.

Após anos de luta e tentativas para que algum país lhes desse a 
oportunidade de serem reconhecidas como apátridas, ou melhor, como 
alguém, o Brasil “apareceu” como uma solução. Saíram de Bourj Ham-
moud, cidade da periferia de Beirute, no Líbano, fundada por armênios 
que escaparam do genocídio imposto pelos Otomanos entre 1915 e 
1917, e chegaram a Belo Horizonte em 2014, onde passaram a viver. 
Solicitaram refúgio em um primeiro momento e trouxeram na bagagem 
suas memórias e experiências da escola armênia que frequentaram no 
Líbano, pois nenhuma outra escola local queria matriculá-las porque 
não tinham documentos. Lá puderam aprender outros idiomas como 
o Armênio, o árabe, o Francês e o inglês. Realizaram também, por 
alguns anos, o escotismo; graduaram-se e pós-graduaram após diver-
sos “malabarismos” realizados entre autoridades e constante ajuda da 
população local.

Portanto, a partir de 2014, uma nova etapa migratória surgia, com a 
vivência no novo lugar, as aprendizagens, os questionamentos e reflexões, 
a saudade da família e amigos, os novos laços afetivos no Brasil, a neces-
sidade da prática da alteridade, os conflitos e conquistas com os novos 
idiomas, a procura por moradia e possibilidades de trabalho. Destaco a 
forte relação entre as interações no âmbito social, profissional e educativo 
e a língua portuguesa. é a fase fundamental para a integração, para o 
desenvolvimento de práticas cidadãs efetivas, para a adaptação e trocas 
culturais com a comunidade local por meio das diversas comunicações 
realizadas por Belo Horizonte.

Além disso, a presença e os discursos proferidos por elas também 
são uma oportunidade de observar e analisar novas discursividades sobre 
as migrações na cidade e no país, e, nesse caso, o “discurso apátrida”, 
enunciado em diversos momentos em que tiveram que explicar o que era 
ser apátrida, para pessoas que não tinham a menor ideia do que era isso, 
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e dar detalhes sobre suas vivências e percursos até então. Vale lembrar 
que, na maioria das vezes, tudo era relatado em português.

Outro fator que indica a presença do “discurso apátrida” no Brasil 
é a mídia, uma vez que houve inclusão do tema nos debates midiáticos 
devido a uma junção de fatores como a inclusão da apatridia na Lei de 
Migração em 2017, as pressões internacionais pautadas nos Direitos 
Humanos e a presença das narrativas das primeiras apátridas em diversos 
meios de comunicação de 2014 a 2018, quando obtiveram a nacionali-
dade brasileira.

No que diz respeito ao processo de aprendizagem da língua por-
tuguesa, segundo análises que realizei até o momento, aconteceu em 
diversas fases e momentos, com métodos e abordagens diferentes. Em 
um primeiro momento, aprenderam a nova língua por conta própria e 
com a ajuda de uma amiga advogada. Em um segundo período, fizeram 
cursos formais na cidade de Belo Horizonte e participaram durante o 
segundo semestre de 2018 do curso intermediário ii/Preparatório para o 
Celpe-Bras5 do projeto de extensão Português como Língua de Acolhi-
mento (PLAc), no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas 
Gerais (CEFET-MG).

Naquela fase de seus percursos migratórios, era-lhes exigido com-
provar proficiência em língua portuguesa por meio (e unicamente) do 
Celpe-Bras, como um dos documentos a compor o dossiê a entregar à 
Polícia Federal a fim de solicitar a nacionalidade brasileira. Essa é a 
razão pela qual procuraram o curso de extensão, ou seja, prepararam-se 
para o exame.

Essa necessidade remete a uma série de inquietações. Por um lado, 
a existência desse projeto cumpre o seu papel social destinado à comu-
nidade, nesse caso à comunidade migrante de Belo Horizonte e região 
metropolitana. Por outro lado, ao analisar um pouco mais essa situação 
específica, é possível questionar: embora o Celpe-bras seja um exame 
consolidado e reconhecido no âmbito do Português língua Estrangeira 

5 Naquela ocasião tive o prazer de ministrar as aulas junto com a Ma. Flávia Campos Silva, 
pesquisadora da temática migratória.
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(PLE), ele apresenta-se como uma boa alternativa a migrantes deslocados 
forçados que desejam obter a nacionalidade brasileira?

A fim de responder a essa e outras questões, disponho de corpus 
de diversas naturezas, entre elas narrativas autênticas proferidas pelas 
primeiras apátridas reconhecidas no Brasil em variados meios de co-
municação (inter)nacional, como jornais, revistas, ted talks, livros, 
documentários etc. Essas narrativas são um caminho de análise, e, uma 
vez que este artigo se limita a trazer, para o debate, o tema da apatridia e 
breves considerações sobre o PLAc, na próxima seção apresentarei uma 
problematização para ilustrar essa questão.

2. um breve exemplo para discussão

Para um melhor entendimento das problemáticas que podem surgir 
ao se investigar o lugar das línguas e linguagens no processo de integração 
das apátridas no Brasil, selecionei uma curta narrativa de um conjunto 
maior de que disponho e que servirá de materialidade linguística potencial 
para análise. De fato, tenho muito mais questões e inquietações do que 
respostas prontas e conclusivas.

A narrativa escolhida diz respeito ao período em que ambas ainda 
se encontravam em sua fase pré-migratória, portanto no Líbano, e trata 
especificamente do despreparo do Estado brasileiro em lidar com as 
questões que envolvem o suporte, o programa e os planos de ação para 
integração de migrantes. No documentário apátridas, exibido pelo Canal 
Cultura, em julho de 2015, a irmã mais nova das migrantes em análise, 
Maha Mamo, ao contextualizar e contar de que forma o Brasil surgiu 
como uma possibilidade em suas vidas, declara:

Eu escrevi a minha história de uma forma bem simples e 
eu enviei a todas as embaixadas. E nessa época a minha 
irmã recebeu uma ligação da Embaixada do Brasil di-
zendo “Oi, Souad, faça a tradução desses documentos e 
venha à embaixada”. Duas semanas depois, eles ligaram 
novamente: “Souad, você pode vir e pegar seu passaporte 
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e seu visto?”. O quê? Nós não podíamos acreditar. Ela 
pegou o passaporte, era um laissez-passer do Brasil, mas 
a embaixada nos avisou: “nós vamos ajudar vocês a 
entrar no país, depois disso, vocês estarão sozinhos…
vocês precisam achar uma forma de viver e sobreviver. 
sozinhos”6.

Nesse trecho é possível observar a grande felicidade das migrantes 
ao terem, pela primeira vez, a oportunidade de serem pessoas reconheci-
das, de terem um documento e de poderem contar com a ajuda da Embai-
xada do Brasil. Vale ressaltar também que, àquela altura, em 2013, havia 
uma resolução do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE)7, cuja 
finalidade era facilitar a concessão de visto a migrantes sírios devido à 
catástrofe e violação total dos Direitos Humanos, como é, há dez anos, 
a guerra na Síria.

Embora valorize a atitude e ação da embaixada, considero que as 
declarações destacadas evidenciam o despreparo do Estado brasileiro 
para e com o seu projeto migratório nacional, ou como encara e entende 
as migrações. Nesse sentido, as palavras de Maha Mamo, citadas acima, 
corroboram o que Silva e Fernandes (2018) abordam no artigo intitula-
do “Desafios enfrentados pelos migrantes no processo de integração à 
sociedade brasileira”, presente no volume 13, do Caderno de debates, 
Refúgio, migrações e Cidadania, do instituto Migrações e Direitos Hu-
manos (iMDH), de 2018.

Os autores do artigo supracitado destacam, por meio de narrativas 
autênticas de migrantes, a questão dos desafios, obstáculos e entraves 
que enfrentam no processo de integração no Brasil. Na proposta e dis-
cussão desenvolvida no artigo, o acolhimento aos migrantes é debatido, 
com destaque à falta de preparo do Estado brasileiro para acolhê-los. 
As dificuldades para aprender a língua portuguesa e as questões ligadas 
ao preconceito, ao racismo e à xenofobia são outros eixos analisados.

6 Trecho (3’49-4’38) do documentário disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=4P1z09CgyM4. Acesso em: 10 mar. 2021. (Destaque meu).

7 Para acesso à Resolução completa, entrar em: https://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/
anexos/resolucao-normativa-n-17-do-conare.pdf. Acesso em: 10 mar. 2021.

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Além disso, se trago a problemática para os dias atuais, a questão 
é bastante delicada, uma vez que o Brasil se encontra em uma fase que 
considero uma das mais tristes de sua história devido à total desorientação 
do atual presidente do país, e, como exemplo de suas inconsequências, 
hoje, 18 de março de 2021, quase três mil pessoas morreram de covid-19, 
seguramente alguns migrantes, como o amigo venezuelano Erick Domin-
go Perez, no dia 16 de dezembro de 2020, em Belo Horizonte.

 Como não pretendo esgotar as problemáticas sobre o despreparo 
dos gestores das migrações, as questões relativas aos migrantes durante 
pandemia podem ser consultadas em Baeninger et al. (2020a), Baeninger 
et al. (2020b) e, também, em Ferreira (2022).

 Assim, me deterei nas palavras viver e sobreviver enunciadas por 
Maha Mamo no documentário. De que forma um migrante deslocado 
forçado no Brasil pode viver ou sobreviver sem o apoio do governo? 
Como eles podem se integrar plenamente se, muitas vezes, o compro-
metimento do Estado é apenas dar-lhes um documento? Eles têm que 
se virar e contar com a ajuda de Deus e de suas redes migrantes? E o 
que fazer se, contrariamente às possibilidades e formas de integração, 
o presidente da república e sua equipe decidem excluir os migrantes de 
ações sociais8, além de deixar o Pacto para Migração Segura9?

Diante desse cenário, e trazendo para as políticas linguísticas que 
envolvem a integração de migrantes, pergunto: e qual é o papel da Língua 
de Acolhimento, uma vez que para Euzébio et al. (2018) “extrapola os 
saberes puramente linguísticos, envolve as dimensões interdisciplinar, 
intercultural, social, psicossocial e política”?

considerações finais
 

De forma muito sucinta, pretendi, com este texto, trazer um pouco da 
realidade da apatridia no Brasil, bem como a experiências das primeiras 
apátridas em nosso país. Espero ter sido possível notar, por meio dessa 
8 Para mais informações: https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2021/03/09/brasil-nao-

adere-a-ato-de-95-paises-de-apoio-aos-imigrantes-na-pandemia.htm. Acesso em: 10 mar. 2021.
9 Para  mais  informações:  h t tps : / /www.dw.com/pt-br /bras i l -deixa-pacto-de-

migra%C3%A7%C3%A3o-da-onu/a-47005898. Acesso em: 10 mar. 2021.
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breve narrativa, o despreparo dos governos no que diz respeito às políti-
cas públicas de integração de migrantes deslocados forçados no Brasil.

Além do mais, junto à problemática discutida, destaco as políticas 
linguísticas verticais sobre os exames de proficiências no contexto mi-
gratório. No caso específico da língua portuguesa no Brasil, um ponto 
que envolve o contexto migratório e as políticas linguísticas é o exame 
Celpe-Bras, que tem sido criticado como alternativa para comprovação 
de proficiência em língua portuguesa para migrantes que desejam se 
naturalizar (ANUNCIAÇÃO; CAMARGO, 2019)�. Nesse sentido, pa-
rece haver uma urgência por uma certificação brasileira que se alinhe e 
se adapte ao contexto da migração de crise, para pessoas em situação de 
refúgio, para portadores de visto humanitário e para apátridas.

As questões relativas à falta de governança do Estado brasileiro e 
as incidências sobre as migrações podem ser observadas em Mendes e 
Menezes (2019) e em uma pesquisa que realizo em paralelo cujo título 
é “(Des)encontros entre a não criminalização das migrações na Lei nº 
13.445 e o Português como Língua de Acolhimento (PLAc)” (2021).
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EDUCAçãO EM DiREiTOS HUMANOS: 
O USO DE CURTAS METRAGENS EM SALA DE AULA

Cleverson Florêncio
Cilene Margarete Pereira

considerações iniciais

A Base nacional comum curricular (BNCC), documento nor-
mativo da Educação Básica aprovado em dezembro de 2018, se alinha 
à valorização dos Direitos Humanos (DH) a partir das competências 
gerais 1, 4, 9 e 10. Nestas, destacam-se expressões como “sociedade 
justa, democrática e inclusiva”, “entendimento mútuo”, “exercitar a 
empatia”, “acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e 
grupos sociais”, “princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis 
e solidários” (BRASiL, 2018, p. 9-10). Tais competências apontam que 
as pautas relativas aos DH não são só fundamentais, mas obrigatórias 
de serem tratadas no ambiente escolar, sobretudo na Educação Básica. 
A competência 7 resume bem esse espírito ao afirmar que a escola deve 
desenvolver no aluno a capacidade de “formular, negociar e defender 
ideias, pontos de vistas e decisões comuns que respeitem e promovam 
os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo respon-
sável” (BRASiL, 2018, p. 9).

Antes disso, os Parâmetros nacionais curriculares, documento 
de 1997, já concebia a ideia de abordagem de temas transversais, con-
siderados estes em face de sua atualidade, tais como a discussão sobre 
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ética; Orientação Sexual; Meio Ambiente; Saúde; Pluralidade Cultural e 
Trabalho e Consumo. Estes temas se vinculam diretamente à promoção 
dos Direitos Humanos no espaço escolar e de uma Educação em Direi-
tos Humanos (EDH), esta compreendida como uma série de atividades 
educativas com a função de capacitar agentes sociais diversos (presen-
tes ou não no espaço escolar) para promoção de uma cultura em DH, 
tornando-a prática cotidiana (cf. UNESCO, 2006, p. 1) e base, portanto, 
para mudanças sociais profundas.

Considerando tal contexto, este texto reflete sobre como o cinema, por 
meio do uso de curtas metragens na sala de aula, pode mobilizar discussões 
importante para a promoção da EDH, fortalecendo uma cultura de paz. Para 
tanto, comentamos um pouco da história da EDH, destacando suas fases 
no Brasil, e a relação desta com a BNCC, a partir de uma leitura crítica da 
mesma. Por último, refletimos, por meio de alguns curtas metragens, sobre 
como o cinema pode promover processos empáticos e de alteridade e uma 
reflexão sobre a realidade histórico-social em favor da cultura dos DH.

1. educação em direitos humanos

Em 2004, a assembleia da Organização das Nações Unidas 
(ONU) aprovou, por meio de uma resolução de número 
59/113, a criação do Programa Mundial para a Educação 
em Direitos Humanos (PMEDH), que teria seu início em 
janeiro de 2005. O programa seria estruturado em três 
etapas sucessivas, que corresponderiam cada uma a cinco 
anos, destinada a um público específico:

1ª Fase (2005-2009) – EDH voltada ao ensino funda-
mental e médio; 2ª Fase (2010-2014) – EDH voltada 
para o ensino superior, abrangendo ainda programas de 
treinamento (educadores, servidores públicos, forças de 
segurança, agentes políticos e militares); 3ª Fase (2015-
2019) – Fortalecimento da implementação de duas fases 
anteriores e treinamento para profissionais da mídia e 
jornalismo (DiAS, 2017, p. 22).
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O PMEDH objetivava promover a execução dos programas de 
educação na esfera dos DH em todos os setores que contribuíssem para 
o desenvolvimento da cultura. Buscava ainda a composição de atos 
metodológicos e de capacitação que orientassem a criar uma cultura 
universal que abrangessem os DH mediante a transmissão de conheci-
mentos, gerando o fortalecimento e o respeito aos mesmos, bem como 
às liberdades fundamentais, ao desenvolvimento de homens e mulheres, 
comungando e preservando o sentido de dignidade do ser de forma única. 
Com isso, esperava-se construir uma cultura dos DH que promovesse 
a compreensão, a tolerância e a igualdade, e o respeito entre as nações 
e povos minoritários como indígenas, grupos étnicos, religiosos e de 
peculiaridades de línguas.

A EDH busca abranger os conhecimentos e técnicas que visam 
aos DH como forma de proteção individual e coletiva, aplicando-os na 
vida cotidiana, comungando valores, atitudes e comportamentos para o 
fortalecimento de atitudes e comportamentos que dignificam os Direitos 
Humanos, conforme defendido por Fernando Cardoso (2015, p. 94). 
Nesse sentido, ela observa um entendimento integral do fenômeno dos 
DH, inserindo-se em todos os componentes e processos de aprendiza-
gem: planejamento de estudos, materiais didáticos, métodos de aplicar a 
pedagogia, etc., com o fim de valorizar e respeitar os direitos humanos 
e todos os membros da comunidade escolar.

Para o êxito do PMEDH, foram destacados cinco componentes 
importantes: (1) políticas educativas; (2) aplicações de políticas; (3) 
ambiente de aprendizagem; (4) ensino e aprendizagem; (5) formação e 
aperfeiçoamento profissional do pessoal docente (cf. UNESCO, 2006, 
p. 3-4):

Os Direitos Humanos no contexto educativo dizem respei-
to à adequação de todos os componentes e processos de 
aprendizagem, incluindo os planos de estudo, o material 
didático, os métodos pedagógicos e a capacitação para 
o aprendizado dos Direitos Humanos. A realização dos 
Direitos Humanos na educação, por sua vez, consiste em 
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fazer valer o respeito dos Direitos Humanos de todos os 
membros da comunidade escolar (SANTOS, 2016, p. 47).

Em 2011, em outra assembleia geral da ONU, em acordo com a 
resolução 66/137, surge a declaração das nações unidas para a edu-
cação e Formação em direitos humanos (DEFDH), reafirmando que 
todos têm direito à educação e que esta deve ser direcionada ao pleno 
desenvolvimento da personalidade humana e ao senso de dignidade. 
isso permitiria que todas as pessoas participassem efetivamente de uma 
sociedade livre. Conforme o preâmbulo do documento, a compreensão, 
a tolerância e a amizade entre todas as nações e todas as etnias ou grupos 
religiosos devem ser promovidas:

A DEFDH oferece algumas previsões normativas que 
merecem especial destaque. Esse é o caso, por exemplo, do 
§ 1º do artigo 5º, que sublinha que a igualdade de gênero 
é um princípio a ser observado em toda e qualquer prática 
educativa no campo da EDH, reforçando a pauta trazida 
pela Declaração de Viena. igualmente relevante é o § 3º 
do mesmo artigo, no qual se estabelece que a EDH deve 
acolher a diversidade de civilizações, religiões, culturas 
e tradições dos diferentes países do mundo, e se inspirar 
nela. No que se refere à abordagem metodológica da EDH, 
o instrumento encoraja a utilização das novas tecnologias 
da informação e comunicação (TiCs) e das artes para a 
promoção de uma cultura universal de Direitos Humanos 
(art. 6º) (DiAS, 2017, p. 24).

Neste diapasão, observamos a importância da DEFDH ao fazer 
menção não só a documentos anteriores, que promovem a cultura dos 
DH no espaço escolar, mas também ao propor o uso de novas tecnologias 
para a divulgação dessa cultura.

No que tange à EDH no Brasil, Dias (2017), a partir de estudo de 
Maria Perpetua Monteiro, de 2005, observa que essa história teria quatro 
fases, que se estenderia da década de 1960 ao início da década de 2000. As 
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décadas de 1960 e 70 foram o período de articulação de “um movimento 
nacional de contestação da ditadura militar”, que denunciava “violações 
perpetradas à época e a luta pela retomada dos direitos civis e políticos” 
(DiAS, 2017, p. 25). Nesse momento, órgãos importantes são criados, 
entres ele a Comissão de Justiça e Paz (CJP), a Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), a Associação Brasileira de imprensa (ABi) e a Asso-
ciação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED):

As primeiras mobilizações sociais que nasceram no 
período da Ditadura tiveram como principais sujeitos as 
camadas mais pobres da população, tendo a igreja Católica 
fundamental participação na formação da consciência 
política desses segmentos sociais.
Sustentados pelos setores mais progressistas da igreja 
Católica, os primeiros grupos organizados foram as “co-
munidades eclesiais de base”, que surgiram a partir de 
iniciativas de bispos e padres, com o objetivo de realizar 
trabalhos de interesse comum, como a plantação de subsis-
tência e a construção de moradias. Tais grupos receberam 
também formação a respeito dos Direitos Humanos e sobre 
a organização social, com isso passaram a denunciar e 
reivindicar seus direitos (SANTOS, 2016, p. 36).

A segunda fase ocorre em meados da década de 1980, quando tem 
início a transição democrática: “Nesse contexto, os direitos humanos 
passaram a ser vistos como o fundamento de um novo paradigma edu-
cativo, responsável por criar uma cultura política diferente e por instigar 
a cidadania ativa na etapa histórica que se instaurava no continente” 
(DiAS, 2017, p. 26). Um marco importante dessa fase é a organização do

Movimento pela Reorientação Curricular (MRC) (1989-
1992), promovido pela Secretaria Municipal de Educação 
de São Paulo durante a gestão de Paulo Freire. Esse movi-
mento buscou incorporar ao currículo o tema dos direitos 
humanos, valendo-se de uma parceria com a Comissão 
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de Justiça e Paz de São Paulo (CJP-SP), a qual tocava, na 
época, o Projeto Educação em Direitos Humanos (DiAS, 
2017, p. 27).

Logo após o término da ditadura militar, no ano de 1986, foi promo-
vida uma Assembleia Constituinte, eleita para a realização do “sonho” 
da nova constituição Federal, promulgada em 1988. A Carta Magna de 
1988 marca, em seus artigos, a luta pelos DH no país, ressoando aquilo 
que observava a DUDH, de 1948. questões relativas aos DH, que tornam 
direitos fundamentais e inalienáveis a educação, a moradia, a saúde, entre 
outros direitos básicos para se manter a sobrevivência, que se associam 
ao princípio da dignidade humana, são incorporados, conforme vemos 
no trecho abaixo:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 
tem como fundamentos:
[…]
iii – a dignidade da pessoa humana; (BRASiL, 1988, p. 
11).

Na fase seguinte, a partir da década de 1990,

[…] foram elaborados documentos fundamentais para a 
área, os quais passaram a servir de referência para as expe-
riências promovidas. Em 1996, foi instituído o Programa 
Nacional de Direitos Humanos (PNDH – i), que teve por 
objetivos, entre outros, identificar os obstáculos enfren-
tados pelos direitos humanos no país e propor medidas 
que, a curto, médio e longo prazos, contribuíssem para a 
promoção e defesa desses direitos (DiAS, 2017, p. 28).

Na introdução do PNDH de 1996, lê o seguinte:
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O objetivo do Programa Nacional de Direitos Humanos 
(PNDH) […] é, identificando os principais obstáculos 
à promoção e proteção dos direitos humanos no Brasil, 
eleger prioridades e apresentar propostas concretas de 
caráter administrativo, legislativo e político-cultural 
que busquem equacionar os mais graves problemas que 
hoje impossibilitam ou dificultam a sua plena realização 
(BRASiL, 1996, s.p).

No plano, são descritas políticas públicas para proteção e promoção 
dos DH no Brasil, divididas em ações de curto, médio e longo prazos, 
observando ainda grupos sociais vulnerabilizados como população negra, 
sociedades indígenas, mulheres e crianças. No PNDH “são contempladas 
iniciativas legais e de políticas públicas com objetivo de promover o 
exercício da cidadania, a proteção do direito à vida e à integridade física, 
o direito à liberdade, e o direito à igualdade perante a lei, entre outros” 
(JESUS, 2011, p. 92).

Ainda se tratando da terceira fase, em meados de 1997, por inter-
médio do Ministério da Educação (MEC), são criados os Parâmetros 
curriculares nacionais (PCNs), elaborados com o fim de se tornarem 
referência para que o ensino de maneira geral comungue das ações de 
políticas do Ministério da Educação (MEC). Neles, aparecem os Temas 
Transversais, compostos

[…] na perspectiva da educação para a cidadania, como 
estratégia de introdução das demandas atuais da sociedade, 
incorporando na sua dinâmica questões que fazem parte 
do cotidiano dos/as alunos/as, com as quais se confrontam 
diariamente. Nessa perspectiva, os Parâmetros Curricu-
lares Nacionais, privilegiam os princípios de “dignidade 
da pessoa humana”, que implica no respeito aos Direitos 
Humanos, “igualdade de direitos”, que supõe o princípio 
da equidade, “participação” como princípio democrático 
e “corresponsabilidade pela vida social”, implicando 
parceria entre os poderes públicos e os diferentes grupos 



223

engajamentos Contemporâneos: linguagem, polítiCa e eduCação

sociais na construção da vida coletiva (CANDAU apud 
JESUS, 2011, p. 93).

Considerando a criação do PNDH e a inserção de Temas Trans-
versais nos PCNs,

é notório que o Brasil pós-ditadura deu um salto qualitati-
vo em relação às políticas de Direitos Humanos, tanto no 
âmbito internacional quanto no nacional. Com o processo 
de redemocratização e a partir da Constituição de 1988 
foram ratificadas pelo país diversas convenções, tratados, 
atos, acordos ou até mesmo compromissos internacionais 
de Direitos Humanos (SANTOS, 2016, p. 38).

A última fase identificada por Monteiro (apud DiAS, 2017) se dá 
a partir do final da década de 1990, na qual há uma “profissionalização 
e valorização da educação em direitos humanos”:

Nesse período, marcado especialmente pela ação conjunta 
entre a sociedade civil e o Estado, foi elaborada a primeira 
versão do Plano Nacional de Educação em Direitos – PNE-
DH, publicada em 2003, a partir dos esforços do Comitê 
Nacional de Educação em Direitos Humanos (CNEDH) 
(DiAS, 2017, p. 30).

Santos (2016) observa que, entre 2003 e 2012, no espaço de quase 
uma década, portanto, vários documentos no plano jurídico-normativo 
foram importantes para a expressão de uma cultura em DH, entres eles, 
o Estatuto do idoso, de 2003; as Diretrizes Nacionais para a Educação 
das relações étnico-raciais e para o ensino de História e cultura afro-
brasileira e africana, documento de 2004; a Lei Maria da Penha, de 2006, 
e as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, de 2012.

Atualmente, está em vigor o PNEDH de 2018, que traça como 
objetivos gerais:
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• destacar o papel estratégico da educação em direitos 
humanos para o fortalecimento do Estado democrático 
de direito;
• enfatizar o papel dos direitos humanos na construção de 
uma sociedade justa, equitativa e democrática;
• encorajar o desenvolvimento de ações de educação em 
direitos humanos pelo poder público e a sociedade civil 
por meio de ações conjuntas;
• contribuir para a efetivação dos compromissos interna-
cionais e nacionais com a educação em direitos humanos;
• estimular a cooperação nacional e internacional na im-
plementação de ações de educação em direitos humanos;
• propor a transversalidade da educação em direitos huma-
nos nas políticas públicas, estimulando o desenvolvimento 
institucional e interinstitucional das ações previstas no 
PNEDH nos mais diversos setores (educação, saúde, co-
municação, cultura, segurança e justiça, esporte e lazer, 
dentre outros);
• avançar nas ações e propostas do Programa Nacional de 
Direitos Humanos (PNDH) no que se refere às questões 
da educação em direitos humanos;
• orientar políticas educacionais direcionadas para a cons-
tituição de uma cultura de direitos humanos;
• estabelecer objetivos, diretrizes e linhas de ações para a 
elaboração de programas e projetos na área da educação 
em direitos humanos;
• estimular a reflexão, o estudo e a pesquisa voltados para 
a educação em direitos humanos;
• incentivar a criação e o fortalecimento de instituições e 
organizações nacionais, estaduais e municipais na pers-
pectiva da educação em direitos humanos;
• balizar a elaboração, implementação, monitoramento, 
avaliação e atualização dos Planos de Educação em Di-
reitos Humanos dos estados e municípios;
• incentivar formas de acesso às ações de educação em 
direitos humanos para pessoas com deficiência (BRASiL, 
2018, p. 14-15).
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Desta feita, resta claro que o PNEDH de 2018 tem como objeto 
a percepção dos Direitos e seus valores no Brasil, trabalhando na pre-
venção e generalização dos valores sociais que tangem à igualdade e à 
democracia, pautando sempre no fortalecimento de demandas humanas 
em escopo internacional e nacional.

2. educação em direitos humanos e Bncc

Com o desenvolvimento da EDH no Brasil, fica claro que as iniciati-
vas governamentais, mesmo que pontuais, ocorreram e que derivaram em 
documentos oficiais relevantes, como a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB/1996). Conhecida por sua sigla LDB, a lei de diretrizes e Ba-
ses da educação é uma legislação que ajusta e determina a educação 
e suas funcionalidades no Brasil, com escopo no que está disposto na 
Constituição Federal. Nesta lei estão delimitadas as competências gerais 
da educação básica (Educação infantil, Ensino Fundamental e Ensino 
Médio) que direcionam as estratégias pedagógicas para a construção do 
saber e do desenvolvimento de habilidades.

No tocante à relação entre a LDB e EDH, a primeira já trazia con-
cepções da segunda. A LDB se preocupa com os princípios da Dignidade 
da Pessoa Humana, que é elencado na DUDH, bem como nos princípios 
de educar em DH. Em seu art. 2º, é visto que

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 
humana, tem como finalidade o pleno desenvolvimento 
do educando, seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho (BRASiL, 1996, p. 1).

indo além, os art. 3° e 7° também comungavam dos princípios da 
EDH:
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Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios:
i – igualdade de condições para o acesso e permanência 
na escola;
ii – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 
a cultura, o pensamento, a arte e o saber;
iii – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
iV – respeito à liberdade e apreço à tolerância;
Xii – consideração com a diversidade étnico-racial. (in-
cluído pela Lei nº 12.796, de 2013).
[…]
Art. 7º Ao aluno regularmente matriculado em instituição 
de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegu-
rado, no exercício da liberdade de consciência e de crença 
(BRASiL, 1996, p. 1-3).

é notório também que, na LDB, em seu artigo 26, parágrafo 4º, 
já são citados os temas transversais que deveriam perpassar por todas 
as disciplinas, conforme preconizariam no ano seguinte, em 1997, os 
Parâmetros curriculares nacionais:

Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino 
fundamental e do ensino médio devem ter base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino 
e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diver-
sificada, exigida pelas características regionais e locais 
da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.
§ 4º O ensino da História do Brasil levará em conta as 
contribuições das diferentes culturas e etnias para a for-
mação do povo brasileiro, especialmente das matrizes 
indígena, africana e europeia (BRASiL, 1996, p. 9-10).

De forma menos tímida, a LDB, em seu parágrafo 9º, do art. 26, 
aponta a inserção de conteúdos relativos aos DH, efetivando a prevenção 
de todas as formas de violência contra a criança e contra o adolescente, 
atentando ainda que os mesmos deverão ser incluídos como temas trans-
versais trabalhados em sala de aula.
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Em 2018, é aprovada a redação final da Base nacional comum 
curricular (BNCC), documento que normatiza a Educação Básica no 
país, instituindo dez competências gerais que devem ser desenvolvidas no 
aluno, tais como conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, 
empatia e cooperação e responsabilidade e cidadania (BRASiL, 2018, 
p. 9-10). A BNCC é um documento de caráter normativo que estabele-
ce os parâmetros educacionais que serão utilizados nas escolas, sejam 
elas públicas ou privadas. Através desse documento, são elaborados os 
currículos escolares e as propostas pedagógicas para a Educação Básica 
de todo o país.

A BNCC surge de um debate feito ao longo de vários anos, sendo 
homologada em 2018 pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e 
pelo MEC. Maria de Fátima Cóssio, aponta que, “apesar de os primeiros 
movimentos no sentido de sua formulação terem iniciado em 2010”, ape-
nas em 2014 a Secretaria de Educação Básica (SEB) vinculada ao MEC 
apresentou um documento “objetivando a redução das desigualdades em 
termos de oportunidades de aprendizagens e considerando as diferenças 
regionais” (CóSSiO, 2014, p. 1572). A proposta esperava “que os alunos 
aprendam nas determinadas fases escolares, guiar o processo de avaliação 
e da formação de professores” (CóSSiO, 2014, p. 1578).

Antes disso, contava-se, no Brasil, apenas com a LDB/1996 e com 
os PCNs/1997, que almejavam contribuir com diretrizes para a educação 
e ensino em âmbito nacional. Mas a LDB já previa a criação de uma base 
nacional comum, citada na lei de 1996 no artigo 9º, inciso iV, como 
competência da União, no sentido de:

[…] estabelecer, em colaboração com os Estados, o Dis-
trito Federal e os Municípios, competências e diretrizes 
para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensi-
no médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos 
mínimos, de modo a assegurar formação básica comum 
(BRASiL, 1996, p. 4).
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Elizabeth Macedo observa, a respeito da base comum, que, em me-
ados dos anos 1990, as políticas educacionais do país estavam “marcadas 
por intervenções centralizadas no currículo, na avaliação e na formação de 
professores” (MACEDO, 2014, p. 1533), visto que os blocos econômicos 
demandavam uma padronização curricular para facilitar o intercâmbio 
de informações, caso necessário; e o plano anual para a educação do 
Mercosul, no início da década, contribuiu para essa compatibilização 
dos currículos.

Cilene Pereira e Luciano Cavalcanti lembram que

A BNCC é orientada, em acordo com Diretrizes Curricu-
lares Nacionais da Educação Básica (DCNS), por “prin-
cípios éticos, políticos e estéticos que visam à formação 
humana integral e à construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva” (BRASiL, 2018, p. 7). Assim, 
suas dez competências gerais pontuam a valorização de 
uma formação discente que leve a “escolhas alinhadas ao 
exercício da cidadania” e que “respeitem e promovam os 
Direitos Humanos” (BRASiL, 2018, p. 7-9; PEREiRA; 
CAVALCANTi, 2019, p. 2).

A BNCC se alinha à cultura dos DH no espaço escolar ao elencar, 
em suas competências gerais, conforme são enunciadas, respectivamen-
te, nas competências 1, 4, 9 e 10. Conforme apontado na introdução 
desta pesquisa, a competência 7 sintetiza de maneira exemplar a relação 
da BNCC com os DH quando afirma que a escola deve desenvolver no 
aluno a capacidade de “formular, negociar e defender ideias, pontos 
de vistas e decisões comuns que respeitem e promovam os Direitos 
Humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável” 
(BRASiL, 2018, p. 9).

A competência 9 da BNCC também contempla a EDH, tendo em 
vista que almeja desenvolver no aluno o exercício de:
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[…] empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a coo-
peração, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao 
outro e aos Direitos Humanos, com acolhimento e valo-
rização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, 
seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem 
preconceitos de qualquer natureza (BRASiL, 2018, p. 10).

A BNCC, no que tange aos DH, aponta o reconhecimento dos “jo-
vens como participantes ativos das sociedades nas quais estão inseridos, 
sociedades essas também dinâmicas e diversas” (BRASiL, 2018, p. 
463), estabelecendo a ideia de sociedade plural e diversificada conforme 
entende a EDH.

Ainda que ancorada em pressupostos ligados aos DH, a BNCC tem 
recebido diversas críticas de educadores. Cóssio (2014, p. 1572), por 
exemplo, aponta que a proposta da BNCC “é complexa e controversa”, 
pois, apesar de seu objetivo ser importante, “várias questões precisam 
ser consideradas”, dentre elas, “quais fatores, contextos e grupos de inte-
resses estão influenciando a formulação dessa política”. Dessa maneira, 
Luiz Dourado e Romilson Siqueira apontam que o processo histórico 
em que a BNCC foi concebida “não foi consensuada, não foi pactuada 
e, portanto, apresenta vários questionamentos acerca de sua legitimida-
de” (DOURADO; SiqUEiRA, 2019, p. 294). De igual forma, Rodrigo 
Paziani lembra que sua publicação, em 2015, foi repentina, passando a 
“preocupar enormemente a comunidade educacional” por não abordar 
adequadamente a realidade brasileira, já que a forma com que o gover-
no agiu soou “nitidamente antidemocrática” e destituída de um debate 
apropriado (PAziANi, 2017, p. 46).

Em matéria assinada por Manuel Alves Filho, para o Jornal da 
unicamp, são destacadas críticas dos professores Maria do Carmo 
Martins e Antônio Carlos Amorim, ambos da Faculdade de Educação da 
Unicamp, afirmando o caráter conservador do documento e sua relação 
com interesses mercantilistas. Um dos aspectos ressaltados por Martins, 
por exemplo, diz respeito justamente a questões de direitos sociais:
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[…] um olhar atento verificará que a Base é muito tími-
da em relação a direitos sociais, a ações de inclusão e a 
questões de gênero, posição que está em consonância, 
por exemplo, com a postura daqueles que defendem a 
Escola sem Partido. é interessante que a sociedade tenha 
conhecimento disso, até para que compreenda como esses 
movimentos influenciam na formulação de políticas públi-
cas, principalmente as vinculadas à educação (MARTiNS 
apud ALVES FiLHO, 2017, s.p).

Amorim também destaca esse aspecto, ao dizer que a eleição de cur-
rículos mínimos sugere a não imersão em aspectos culturais importantes, 
visto que “disciplinas que trabalham temas considerados mais polêmicos, 
como questões relacionadas à diversidade de gêneros, perderiam espa-
ço”, afinando-se às “bandeiras defendidas pelos adeptos da Escola sem 
Partido” (AMORiM apud ALVES FiLHO, 2017, s.p).

Em consonância com a ideia de Martins acima está a hierarquização 
de componentes curriculares, conforme observa Amorim:

O documento também confere ênfase a determinadas 
disciplinas que considera prioritárias, em detrimento de 
outras. Um dos interesses em foco são os rankings in-
ternacionais que avaliariam a qualidade da educação. O 
objetivo parece ser, em suma, gestar formas de melhorar 
a imagem do país no plano internacional (AMORiM apud 
ALVES FiLHO, 2017, s.p).

Martins ressalta também a ambiguidade impressa no documento, 
pois ainda que a BNCC não seja um currículo e “sim uma diretriz para 
a elaboração deste, o texto entra em minúcias acerca das finalidades e 
objetivos do ensino”, havendo, segundo a pesquisadora, uma “inversão”:

Existe uma consolidada crítica à visão tradicional dos 
currículos organizados por objetivos. E a BNCC insiste 
em consolidar essa visão de desenvolvimento curricular, 
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ignorando que é na dinâmica da cultura que as seleções 
são feitas, de modo que sejam socialmente válidas para 
a comunidade de estudantes e educadores, conferindo 
sentidos ao processo educativo (MARTiNS apud ALVES 
FiLHO, 2017, s.p).

Além disso, “a presença de propostas [na BNCC] que contemplam 
os interesses dos empresários da educação, como produtores de softwares 
e materiais educativos” (MARTiNS apud ALVES FiLHO, 2017, s.p).

Cóssio entende que, “Ao priorizar a dimensão da prática, [a BNCC] 
minimiza a importância da teoria e da capacidade de pensar sobre o que 
faz, como faz e para que faz”, tornando o “ensino uma atividade neutra, 
pragmática, cujo sucesso ou fracasso será resultado da competência/
incompetência de professores e alunos” (CóSSiO, 2014, p. 1587).

Nesse sentido, uma das críticas mais categóricas apontada por Silva 
Carvalho e Delboni, no texto de Dourado e Siqueira, é a “ênfase nos 
processos cognitivistas que o conhecimento deve ser apreendido gra-
dualmente e parametrizado por bases comuns” levando a um “patamar 
comum de aprendizagem”, pois quando a BNCC define quais conheci-
mentos e quais habilidades são necessárias para cada fase da Educação, 
ela “funciona como uma prática discursiva que envolve um jogo de 
prescrições” (CARVALHO; SiLVA; DELBONi apud DOURADO; 
SiqUEiRA, 2019, p. 299-300).

é importante pontuar, ainda, que, como lembra Macedo, não é 
uma base comum curricular que “vai melhorar a educação nem garantir 
desenvolvimento e melhor distribuição de renda” (MACEDO, 2014, p. 
1.553), mas condições de igualdade de oportunidades e o respeito aos DH.

3. a educação em direitos humanos no/pelo cinema: algumas re-
flexões a partir de curtas metragens

O cinema pode ser utilizado em sala de aula para mobilizar discus-
são de realidades diversas e para a problematização de temas atuais e 
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polêmicos, etc., promovendo o exercício crítico sociocultural e político 
de seus espectadores, sendo um importante aliado para o estudo dos 
Direitos Humanos. isso porque o cinema pode proporcionar ao aluno/
espectador um processo de construção da alteridade, sendo, portanto, um

[…] agente de socialização que possibilita encontros das 
mais diferentes naturezas: de pessoas com pessoas […], 
das pessoas com elas mesmas, das pessoas com as narra-
tivas nos filmes, das pessoas com as culturas nas diversas 
representações fílmicas e das pessoas com imaginários 
múltiplos, etc. (FANTiN, 2007, p. 3).
 

Duarte aponta, nessa perspectiva, que “O mundo cinema é um espaço 
privilegiado de produção de relações de ‘sociabilidade’”, como “forma 
autônoma ou lúdica de ‘sociação’, possibilidade de interação plena entre 
desiguais, em função de valores, interesses e objetivos comuns” (DU-
ARTE, 2002, p. 17, aspas da autora). Como representação do mundo, 
o cinema “possibilita incorporar o relativismo cultural ao encarnar per-
sonagens de outro ponto de vista do qual não poderíamos experimentar 
num contexto comum”, avalia Araújo (2008, p. 34).

Curtas como rua são Paulo, de Daniel Massaranduba e Guilherme 
Ribeiro, e amapô, Kiko Goifman, por exemplo, são protagonizados por 
grupos sociais invisibilizados socialmente e violentados por um discurso que 
ignora (consciente e inconsciente) os DH e suas pautas, tendo como ponto 
de reflexão os processos de violência a que são submetidos esses sujeitos.

No caso dos dois curtas, protagonizados por seres marginalizados, 
que experienciam a violência da invisibilidade pública, temos a expressão 
do que chamamos de violência estrutural, aquela que se dá por meio de 
um “processo onde o sujeito que pratica a ação [violenta] ou não existe, ou 
não é claro ou não é relevante para o processo em questão”, aponta Tho-
mas Conti (2016, s.p.). isso porque a violência estrutural está “embutida 
na estrutura e aparece como desigualdade de poder e consequentemente 
como chances desiguais de vida” (GALTUNG apud CONTi, 2016, s.p.). 
Ou seja, são as relações de desigualdade social, alicerçada em nosso país 
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desde sua formação, que fundamentam a violência do tipo estrutural e 
que, portanto, condicionam o sujeito a marginalidades.

Em rua são Paulo, a temática em destaque é da (falta de) mora-
dia na cidade de São Paulo, utilizando, para isso, o ponto de vista dos 
sem-teto, evidenciando a vida daqueles que não possuem moradia, em 
uma das cidades mais populosas do mundo, com aproximadamente 12 
milhões de habitantes. As personagens do curta-metragem vivem em 
ocupações provisórias como albergues, hotéis sociais, prédios ocupados, 
entre outros, e estão privadas de direitos fundamentais, como é o caso 
da moradia, elencado no art. 25 da dudh:

1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz 
de assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, inclu-
sive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos 
e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança 
em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice 
ou outros casos de perda dos meios de subsistência em 
circunstâncias fora de seu controle (ONU, 1948, p. 13).

No caso do curta-metragem amapô, de Goifman, temos, de modo 
claro, a expressão da violência direta, uma vez que Sandra, a travesti 
tema/protagonista do filme, é assassinada, vítima da transfobia. Assim, 
há atores sociais da violência (agressor e agredida) e uma intenção (cf. 
CONTi, 2016, s.p). O curta-metragem revela que a personagem foi morta 
de modo cruel, com “umas doze facadas e que a última facada tinha de-
golado ela”, apontando para aspectos presentes em nossa realidade que 
precisam ser discutidos e problematizados à luz dos DH.

A situação do assassinato é narrada pela única entrevistada que apa-
rece no vídeo, mas que, assim como todos os outros, não é identificada. 
Sabemos que se trata de uma travesti, amiga de Sandra. O procedimento 
de não identificação das personagens do curta-metragem sugere a in-
visibilidade a que estão sujeitas travestis e transexuais, assim como a 
violência do apagamento de suas identidades. isso porque a população 
trans é invisível para vários setores da sociedade:
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Para o Estado que não oferece políticas públicas que 
atendam suas gritantes demandas (por exemplo: uma 
legislação que criminalize a LGBTfobia). Para grupos 
de religiosos que as tratam como seres anormais, peca-
dores e doentes que precisam de cura. Para o mercado de 
trabalho, que não as insere no campo do trabalho formal, 
fazendo com que 90% dessas pessoas recorram à pros-
tituição como fonte de renda. Para a sociedade civil, em 
sua grande maioria, que não as aceita e as excluí de uma 
convivência social harmoniosa (CHAGAS; NASCiMEN-
TO, 2017, s.p).

O processo de construção de empatia com a personagem se dá por 
meio de fragmentos que recompõem a identidade de Sandra, permitindo 
ao espectador refletir sobre a intolerância da sociedade atual, tal como 
propõe a BNCC, em sua competência 9, já citada neste trabalho.

A partir das observações de pesquisadores como Fantin (2007), 
Duarte (2002) e Araújo (2010), citados há pouco, é possível pensar que 
o cinema ajuda na construção de um processo empático, entendida a 
empatia como “a arte de se colocar no lugar do outro por meio da ima-
ginação, compreendendo seus sentimentos e perspectivas e usando essa 
compreensão para guiar as próprias ações”, conforme define Roman 
Krznaric, (2015, p. 10). Maria Amélia Cupertino, a respeito do processo 
empático, avalia que

Na ausência de possibilidade de contato direto com de-
terminado outro, a arte pode propiciar uma experiência 
emocional substitutiva. Não precisamos ter passado pela 
experiência da guerra para sentirmos o sofrimento de 
quem a viveu. Podemos nos relacionar com os persona-
gens de um livro ou um filme, enxergá-los como se fossem 
pessoas reais. Somos capazes de sentir compaixão pelos 
que sofreram (CUPERTiNO, s.d., p. 31-32).
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Como acontece no curta-metragem a peste de Janice, de Rafael 
Figueiredo, não é preciso ter vivido uma situação de exclusão no espaço 
escolar para se sensibilizar com o drama de Janice, alvo de estigmatização 
pelas colegas do colégio pelo fato de ser filha de uma das empregadas 
do serviço geral da instituição. O curta convida o aluno/espectador a 
se colocar no lugar da antagonista, Virgínia, sobre passar ou não para 
a frente a peste de Janice. Essa pergunta, feita de maneira reflexiva no 
curta, pode ser o ponto de partida para que os alunos discutam o curta e 
a questão da diferença. Para além da questão social, central no curta, a 
“peste” pode funcionar como uma metáfora da exclusão social e escolar, 
referindo-se, assim, a outras diferenças.

José Lopes (2013, p. 10) lembra que “educar com o cinema, educar 
com arte, significa educar através do contato com o outro, do despertar 
dos sentimentos e da troca. é sair de si mesmo para enxergar o outro”:

Ao invés de se desenvolver trabalhos impessoais, onde o 
educando apenas recria e transcreve as técnicas aprendi-
das, o cinema o estimulará a se retratar em suas produções 
artísticas. Desta maneira, o educando é capaz de manifes-
tar a sua própria realidade, com todos os seus conflitos e 
desejos. Essa possibilidade que se abre contribui em muito 
para o amadurecimento do indivíduo, para o seu autoco-
nhecimento, para o despertar dos seus sentimentos, para a 
manifestação de suas próprias opiniões e, principalmente, 
para o verdadeiro sentido do “viver em grupo” (LOPES, 
2013, p. 10, aspas do autor).

Marina Castro, Alber Pereira e Luíza Luíndia destacam que o cine-
ma potencializa “a capacidade de entendimento acerca de determinado 
conteúdo, seja ele pautado no âmbito das disciplinas escolares ou de uma 
forma mais abrangente, a fim de compreender a sociedade” (CASTRO; 
PEREiRA; LUíNDiA, 2011, p. 2). Os autores concordam que, por meio 
do cinema, “é possível sensibilizar e aproximar o interesse dos estudantes 
acerca de determinado tema, podendo ser social, político, pessoal, edu-
cacional e até mesmo para o entendimento do cinema em si, enquanto 
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objeto”, promovendo a formação crítico-reflevixa do aluno (CASTRO; 
PEREiRA; LUíNDiA, 2011, p. 4).

Para Lopes, quando se leva o recurso cinematográfico para a sala 
de aula, deve-se considerar a forma como este será utilizado, como 
ferramenta de reflexão do tema abordado em aula e como recurso com-
plementar do currículo escolar. Para isso, o ensaísta propõe que sejam 
dois os objetivos centrados na relação cinema-educação:

• Pensar o cinema como forma artística que se apresenta ao 
espectador como real; que este seja o ponto de partida para 
uma reflexão crítica sobre questões políticas, filosóficas, 
sociológicas, antropológicas e educacionais;
• Despertar o interesse pelo estudo, auxiliando a formação 
de agentes multiplicadores do pensamento crítico (LO-
PES, 2013, p. 6).

Segundo Lopes, a visão cinematográfica levada para o ambiente 
de ensino enriquece o olhar do aluno e do professor sobre o processo de 
aprendizado: “O cinema pode ser definido como uma educação informal, 
que necessita de uma metodologia para melhor aproveitamento na sala 
de aula”, auxiliando “no aprimoramento cultural e intelectual” tanto 
dos alunos como dos educadores (LOPES, 2013, p. 6). Nesse sentido, é 
possível pensar que o cinema educa quando amplia nosso conhecimento 
do mundo e nos questiona a vê-lo de outra forma.

considerações finais

O cinema, entendido aqui como um como artefato artístico de repre-
sentação do mundo, é construído por meio de uma linguagem específica, 
associado ao campo da mídia-educação, entendida esta como “uma con-
dição de educação para a ‘cidadania instrumental e de pertencimento’, 
para a democratização de oportunidades educacionais e para o acesso 
e produção de saber, o que contribui para a redução das desigualdades 
sociais” (FANTiN, 2011, p. 28), justamente porque estão envolvas no 
cinema as dimensões instrumental, cultural e cognitiva.
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Como texto sincrético complexo, o cinema promove o desenvolvi-
mento de uma série de habilidades e competências ligadas à capacidade 
leitora e de escrita dos alunos, estimula a criatividade a partir de códigos 
de linguagem diversos, sobretudo associados ao não verbal. Em relação à 
linguagem do cinema, podemos acionar diversas das competências gerais 
da Educação Básica, conforme preconizadas pela BNCC, tais como as 3, 
4, 5, que se referem, respectivamente, ao repertório cultural, ao uso de 
linguagens diversas no processo comunicativo e à aquisição da cultura 
digital (BRASiL, 2018, p. 9).

Por meio de uma linguagem complexa, o cinema, particularmente o 
curta-metragem, com vimos a partir de alguns exemplos, devido ao seu 
poder de síntese, pode mobilizar a reflexão sobre realidades diversas da 
experiência concreta de alunos e professores, promovendo o exercício 
crítico social, cultural e político de seus fruidores e a construção de pro-
cessos de alteridade(s) e empáticos, educando, assim, para os Direitos 
Humanos.
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PRECONCEiTO LiNGUíSTiCO E O 
ENSiNO DE LíNGUA iNGLESA1

Fernanda Henriques Dias
Altair dos Santos Bernardo Júnior

considerações iniciais

A língua inglesa se tornou a língua mais falada no mundo e, com 
isso, a procura por cursos que ofereçam aprendizagem rápida da língua 
se torna cada vez maior. No entanto, como professores de língua inglesa, 
sabemos que os seres humanos são diferentes, aprendem das mais diversas 
maneiras, o que faz com que nenhum método ou abordagem possa ser 
considerado ideal e único. Ainda, o processo de ensino e aprendizagem 
da língua inglesa pode variar de acordo com as necessidades ou interesses 
dos discentes. é muito comum vermos propagandas de cursos que buscam 
“captar” alunos que tenham preferência pelo inglês britânico ou america-
no. Mas muito dificilmente encontramos cursos que sejam centrados na 
oferta de inglês de outros países anglófonos. Uma tendência mais recente 
tem sido a de se fazer propagandas focadas em garantir o aprendizado 
de inglês como língua global, sem privilegiar este ou aquele sotaque.

No entanto, apesar dos grandes avanços da linguística no que tange à 
discussão do “preconceito linguístico” (por exemplo, SCHERRE, 2005), 
duas questões importantes no processo de formação de professores de 
1  Agradecemos ao Programa de iniciação Científica da UFSJ por oportunizar o desenvolvimento 

do projeto intitulado “is it water or wa-er? Articulações entre o sotaque inglês Received Pro-
nunciation e os conceitos de classes sociais e exclusão social”.
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língua inglesa precisam ser trazidas ao debate. A primeira delas se refere 
à questão do preconceito linguístico no ensino da língua estrangeira, cujo 
foco, na grande maioria das vezes, é o ensino bastante estruturalista e 
gramaticalizado, ignorando variantes consideradas menos “cultas” na 
língua, bem como, muitas vezes, estigmatizando a fala e a estrutura do 
inglês de alunos autodidatas que aprendem a língua através de raps, 
programas de rádio ou tv, séries, filmes, sites, podcasts ou mesmo no 
cotidiano, em contextos onde as normas cultas nem sempre têm maior 
prestígio. A segunda questão se refere ao estudo e análise de livros didáti-
cos no sentido de identificar a manifestação (ou não) destes preconceitos, 
mesmo quando o material diz oferecer ao aluno acesso ao “inglês global”.

Neste capítulo, focaremos no debate da primeira questão mencio-
nada, colocando em foco o processo de formação de professores que 
respeitem as diversidades linguísticas no uso da língua inglesa por seus 
alunos. Buscando ampliar a visão do professor de inglês em processo 
de formação, o projeto de iniciação científica intitulado “is it water or 
wa’er? Articulações entre o sotaque inglês Received Pronunciation e os 
conceitos de classes sociais e exclusão social” tentou trazer à tona a dis-
cussão a respeito dos preconceitos linguísticos relacionados a variantes 
da língua inglesa no Reino Unido.

A base para a discussão é o filme my Fair lady (1964), que apre-
senta, através do ponto de vista do professor Higgins (um linguista), a 
transformação de uma florista (Eliza Doolittle) em uma “dama”. A trama 
gira principalmente em torno da aprendizagem da variante padrão da 
língua inglesa por parte de Eliza Doolittle.

Para estabelecer as discussões propostas, a primeira seção abordará 
a necessidade de se debater o preconceito linguístico no processo de 
formação de professores de língua inglesa. Em seguida, como ponto de 
partida para a compreensão da obra my Fair lady, traçaremos um histó-
rico das variantes Cockney e Received Pronunciation (RP). Concluímos 
o capítulo apontando para as marcas linguísticas do Cockney e do RP 
na obra, bem como buscando elementos que indiquem os preconceitos 
apontados na relação entre estas variantes.
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1. Preconceito linguístico e a formação de professores de língua 
inglesa

O processo de formação de professores de línguas estrangeiras 
passa, necessariamente, pelo debate e por reflexões a respeito do papel 
das línguas no mundo, da relevância social atribuída à língua que se 
ensina e dos motivos e motivações para o aprendizado desta língua. No 
caso do inglês, que teve seu processo de expansão iniciado pelo Reino 
Unido, foi fortalecido pela dominação americana em vários campos (LE 
BRETON, 2005) e que hoje possui mais de dois terços de seus usuários 
considerados não nativos (RAJAGOPALAN, 2005), esta reflexão deve 
considerar o papel de dominação da língua inglesa. é preciso ficar claro 
para quem pretende lecioná-la que, para além do debate do imperialis-
mo linguístico, é necessário construir formas relevantes de seu uso que 
possam contribuir para o empoderamento de seus alunos.

Papin (2005) discute a relação entre a língua inglesa e as minorias 
étnicas no Reino Unido, mostrando como o Reino Unido vem, ao longo 
dos séculos, buscando políticas que respeitem as diferenças, inclusive 
linguísticas, a fim de criar um ambiente acolhedor para os mais diver-
sos grupos étnicos, através, por exemplo, da tradução dos documentos 
oficiais para as línguas dessas minorias, em cada região. No entanto, a 
autora também aponta para o fato de que, nem sempre, estas políticas 
criam de fato a situação política idealizada, na medida em que há escolas 
que recusam a matrícula de estudantes com base em seus credos (e ela 
exemplifica citando os muçulmanos), que acabam tendo que se matricular 
nas poucas escolas que os aceitam, mantendo-os segregados do convívio 
com a diversidade.

Apesar da rica discussão a respeito das minorias étnicas, Papin 
(2005) apenas explicita a questão relacionada aos que possuem outras 
línguas (que não a língua inglesa), sem, no entanto, tocar nas próprias 
variações da língua inglesa, que, por si só, geram certos graus de resis-
tência. Como a autora menciona, o respeito à diferença atingiu um pa-
tamar muito complexo, a ponto de colocar em xeque a coesão nacional, 
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fazendo com que a BBC, em 2004, passasse a “veicular um programa 
diário intitulado ‘Who do you think we are?’” que buscava oferecer uma 
definição da britanicidade (PAPiN, 2005, p. 125).

Os ingleses pertencentes a grupos que usam mais comumente outras 
variantes que não aquela propagada pela BBC acabam sendo deixados 
de lado quando desta tentativa de representação nacional, como frequen-
temente acontece com os grupos que usam o Cockney como variante 
atribuída às classes sociais da periferia de Londres (para uma boa contex-
tualização sobre o status do Cockney, sugerimos consultar Elias e Scotson, 
2000). Lopes (2013, p. 179-180) afirma que é papel do educador ajudar 
os alunos na reconstrução das formulações do imaginário de um modo 
mais complexo, de forma a permitir que eles se engajem criticamente

com as fronteiras da diferença por meio de uma co-pre-
sença radical e instâncias concretas de diálogo. Diálogo 
que pode ocorrer, no contexto específico do ensino e 
aprendizagem de línguas estrangeiras, por meio do contato 
“co-autoral” com os textos, com as variedades linguístico-
discursivas, com as literaturas – enfim, com as múltiplas 
formas de se construir sentidos em uma língua estrangeira.

Como aponta Vieira Abrahão (2002, p. 70), “o professor orientador 
tem um papel importante no desenvolvimento do aluno-professor, e para 
tanto, deve saber como dialogar com ele no sentido de estimular cada vez 
mais sua capacidade de localizar questões, compreendê-las e encontrar 
soluções e encaminhamentos”. é neste sentido que ressaltamos o papel 
dos professores formadores no engajamento de seus alunos na compre-
ensão e no combate ao preconceito linguístico, comumente arraigado 
na visão popular.

2. a variante Received Pronunciation

O Received Pronunciation (RP) é famoso e reconhecido como a 
“língua” usada pela corte britânica. Reporta-se que seu uso oficial pela 
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primeira vez foi no século XVii (CRySTAL, 1995). A partir de então, 
tornou-se uma variante de prestígio, representativa de classes dominantes 
e usada e ensinada nas escolas tradicionais da elite britânica.

Diferentemente da grande parte das variantes linguísticas, o RP 
destaca-se por não estar conectado geograficamente a regiões específicas 
(MiLROy, 2001), sendo possível encontrar falantes de RP em qualquer 
parte do Reino Unido. Apesar disto, algumas características fonéticas 
encontradas no RP podem ser associadas aos sotaques da região sudeste, 
ou south east, da inglaterra (TRUDGiLL, 2001). Dentre elas, a presença 
do non-rhotic /r/ e a alternância dos fonemas /�/ e /æ/.

mapa 1 – Regiões da Grã-Bretanha

Fonte: Project Britain, 2013.

De acordo com Knight (2012), alguns falantes da língua inglesa 
pronunciariam o fonema /r/ da palavra robber de duas maneiras distintas. 
Os chamados de rhotic speakers dariam ênfase ao som do /r/, obtendo 
/�r�·b�r/ como pronúncia, enquanto os chamados non-rhotic speakers 
pronunciariam /�r�b·�:/. Tal alternância do fonema /r/ é chamada de 
Rhoticity e é decorrente de uma variação entre os sotaques da língua 
inglesa espalhados ao redor do mundo. Diferentemente do sudoeste da 
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inglaterra, de grande parte dos Estados Unidos e da Escócia, o RP é um 
sotaque non-rhotic, pronunciando as palavras car, farm e garden como 
/kɑː/, /fɑːm/ e /ˈɡɑː·dən/, respectivamente.

A oscilação dos fonemas /ɑ/ e /æ/ entre os sotaques da língua inglesa 
também são característicos entre os atributos fonéticos do RP, uma vez 
que seus falantes pronunciam apenas o fonema /�/, como nas palavras 
dance, /dɑːns/, e France, /frɑːns/. Esta característica é frequentemente 
encontrada no sudoeste da inglaterra, como mostra o mapa a seguir, 
divulgado pelo jornal britânico the telegraph, através da pronúncia da 
palavra bath.

mapa 2 – Dialetos regionais ingleses

Fonte: The Telegraph.

Como mencionado anteriormente, parte dos aspectos fonéticos do 
Received Pronunciation pode ser encontrada em outros sotaques usual-
mente situados no sudoeste da inglaterra. Além disso, grande parte dos 
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falantes de RP se encontram nesta região. Todavia, este número elevado 
pode ser explicado através de uma análise sócio-histórica do sotaque, 
que aponta que considerável quantidade de veículos que fortaleceram 
o RP em sua trajetória situa-se na região sudeste. Em outras palavras, 
os locais, grupos ou empresas que solidificaram o RP – como a corte 
britânica, grande parte das escolas de elite e a rede de comunicações 
BBC – situam-se nesta região, o que aumenta, consequentemente, o 
número de falantes.

Collins e Mees (2013), aprimorando o esquema de um triângulo 
equilátero proposto por Ward (1929 apud TRUDGiLL, 2001) para 
exemplificar a relação entre sons regionais e classes sociais, propõem 
um novo triângulo que reflete a associação entre variação social e va-
riação geográfica. Denominada pelos cientistas como Pirâmide Socio-
linguística, nela encontramos a relação entre os sotaques chamados de 
basiletos, mesoletos e acroletos. Como basiletos, entendemos aqueles 
sotaques que são comumente relacionados com a classe trabalhadora, 
geralmente com baixa educação formal, marginalizada. Por mesoletos, 
consideramos os sotaques atribuídos à chamada classe média, que ocupa 
posição intermediária na figura. Por fim, os chamados acroletos, grupo 
em que se encontra o RP, são os sotaques da alta classe, detentora de 
prestígio e capital.
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Figura 1 – Pirâmide Sociolinguística

Fonte: Collins e Mees, 2013.

Por ser uma variante empregada em várias regiões, sem muitas 
variações no uso entre uma região e outra, atribui-se a este sotaque a 
ideia de neutralidade, o que faz com que seja uma variante “ideal” para 
emissoras como a BBC, que o adota desde 1920 – daí ser também co-
nhecido como BBC English (HANNiSDAL, 2006), aumentando ainda 
mais o seu prestígio. Além disso, a emissora passou a contratar pessoas 
que já utilizavam o RP ou que estivessem dispostas a aprendê-lo para 
fazer a apresentação dos programas. Tal ação pode ser articulada com os 
conceitos de constructed RP (c-RP) e native RP (n-RP) (FABRiCiUS, 
2000). O primeiro termo é empregado para o uso do RP de forma não 
espontânea, como acontece em seu uso pela emissora. Já o segundo termo 
relaciona-se a um reduzido número de pessoas que possuem o RP como 
variante natural (como é o caso da família real).

3. a variante Cockney

Associada à classe trabalhadora, Cockney é o nome de uma variante 
encontrada na inglaterra, mais precisamente em Londres (HOGEN-
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BOOM, 2018). Além de ser o nome de um sotaque, Cockney é também 
o nome dado a um grupo de pessoas, moradores da região tradicional 
londrina de East End (COLE; EVANS, 2020).

Os sotaques ingleses podem ser divididos em 5 grandes grupos ao 
redor das ilhas britânicas, sendo eles: sul da inglaterra, norte da inglaterra, 
Gales, Sul da irlanda e Escócia/Norte da irlanda. O sotaque Cockney é 
encontrado na região sudeste da inglaterra, que é subdivida, através deste 
sistema de sotaques, pelas áreas urbanas de Londres, Brighton, Dover e 
Reading (HUGHES; TRUDGiLL; WATT, 2012).

mapa 3 – Divisão regional de sotaques das ilhas britânicas

Fonte: Hughes, Trudgill e Watt (2012, p. 71)
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Crystal e Crystal (2014) apontam algumas características marcantes 
do Cockney, como:
 
A. Há uma glotalização do t quando ele se encontra no meio e no fim 
das palavras. Palavras como water e got podem ser pronunciadas como 
wa’er e go’, respectivamente;

B. Alguns falantes podem não pronunciar o h quando ele se encontra 
antes de uma vogal. A palavra hero pode ser pronunciada como ’ero. O 
contrário também acontece, uma vez que o h pode ser adicionado antes 
de uma vogal, transformando arm em ‘harm’;

C. Os sons de th, como conhecemos no Received Pronunciation, podem 
ser substituídos por sons de f e v. Neste caso, não há distinção entre as 
palavras fin e thin ou than e van;

D. Palavras como tube perdem o som de y, como pronunciado por um 
falante de RP. Neste caso, a pronúncia se assemelha à americana, ‘toobe’;

E. O ditongo presente em palavras como make soa como um falante de 
RP pronunciaria o nome Mike;

F. Os ditongos em palavras como now e town possuem mais de uma opção 
de pronúncia. Há falantes que centralizam este som na área frontal da 
boca, soando como ‘ne-oo’ e ‘te-oon’. Contudo, outros falantes produzem 
o som através de uma única vogal aberta, soando como ‘nah’ e ‘tahn’;

G.  Palavras como time iniciam mais atrás na boca, e são arredondadas, 
de forma que serão pronunciadas como ‘toime’;

H.  Palavras que terminam com o som não acentuado ‘uh’, como em 
better, são produzidas com um som mais aberto, como ‘betta’.
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4. relações de poder, capitais e violência simbólica em My fair lady 
(1964)

Baseado na peça “Pygmalion”, de George Bernard Shaw, “My 
fair lady” é um musical estrelado por Rex Harrison e Audrey Hepburn, 
lançado originalmente em 1964. Ganhador de 8 Oscars, o filme conta a 
história de Eliza Doolittle, florista ambulante de origem humilde que é 
convidada por um foneticista renomado, Henry Higgins, a participar de 
um experimento linguístico. Higgins promete transformar Eliza, vista 
como pertencente a uma classe inferior, em uma grande dama, ensinando-
a a deixar seu sotaque Cockney em prol do uso de uma variante de maior 
prestígio.

Visto como representativo da classe trabalhadora londrina (CRyS-
TAL, 1995), o sotaque Cockney ainda é associado à ideia de falta de 
escolarização e a uma suposta baixa cultura. No musical, Eliza passa por 
uma série de atividades que possuem como intuito a mudança de sua fala. 
Dentre as atividades propostas, destacamos a famosa cena em que Eliza é 
treinada por Higgins para a mudança de pronúncia da frase “the rain in 
spain falls mainly on the plain”, uma vez que Eliza pronuncia os diton-
gos de forma diferenciada, fazendo que a palavra spain soe como spine.

Mugglestone (2003) aponta para a relação entre os sotaques e fatores 
sociolinguísticos, como estereótipos envolvendo a percepção de ouvintes 
acerca de diferentes graus de autoritarismo, inteligência e escolaridade, 
levando a pesquisadora a articular sotaques com relações de poder. Des-
ta forma, os sotaques não são apenas formas diferentes de pronunciar 
palavras, mas sim ferramentas de dominação que se desdobram como 
símbolos sociais. Por exemplo, um falante de Received Pronunciation 
pode ter um papel de destaque em uma entrevista de emprego, uma vez 
que este sotaque é comumente associado às classes dominantes britâni-
cas e à alta escolaridade. Em contraposição, um candidato cujo sotaque 
Cockney seja fortemente percebido pode ser visto como incapacitado 
para um emprego que possibilite melhores condições, já que seu sotaque 
é geralmente associado à crença de baixa escolaridade.
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A diferença na pronúncia de certos ditongos não é a única caracte-
rística fonética que chama a atenção nos falantes de Cockney. A falta da 
pronúncia do h em palavras em que ele se encontra antes de uma vogal 
também chama atenção (CRySTAL; CRySTAL, 2014). De acordo com 
Mugglestone (2003, p. 95):

O uso do /h/ no inglês moderno passou a ser um dos 
principais sinais da identidade social, sua presença em 
posições iniciais associada quase inevitavelmente com 
o “escolarizado” e “educado” enquanto sua perda comu-
mente desencadeia conotações populares do “vulgar”, do 
“ignorante” e da “classe baixa”.

Desta maneira, qualquer falante de Cockney que não pronuncie 
o h anterior a uma vogal possui a probabilidade de ser associado à 
ideia de uma classe baixa, mesmo que esse falante tenha atingido 
altos patamares de escolarização. A aproximação entre os sotaques 
Received Pronunciation e Cockney com o conceito de classes sociais 
aparenta ser clara. Bourdieu (1983), ao discutir acerca das classes 
sociais, demonstra uma concordância parcial com as ideias defendidas 
por Marx. De acordo com Swingewood (1978), Marx caracterizava 
as classes sociais de acordo com a relação entre os membros da 
sociedade e os meios de produção, assim como a disposição de pro-
priedade. Bourdieu (1989), ao apresentar seu conceito de campo, não 
nega a importância da posse de propriedade privada, dos meios de 
produção e do acesso ao capital, mas enfatiza outros fatores cruciais 
no agrupamento em classes.

Espaço multidimensional de posições tal que qualquer 
posição actual pode ser definida em função de um sistema 
multidimensional de coordenadas cujos valores correspon-
dem aos valores das diferentes variáveis pertinentes: os 
agentes distribuem-se assim nele, na primeira dimensão, 
segundo o volume global do capital que possuem e, na 
segunda dimensão, segundo a composição do seu capital – 
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quer dizer, segundo o peso relativo das diferentes espécies 
no conjunto de suas posses (BOURDiEU, 1989, p. 135).

Desta forma, Bourdieu (1989) adiciona novas categorias que nos 
auxiliam na visão relativa à categorização de classes e pertencimento 
de grupo. Cada indivíduo possui um grupo de capitais, que são levados 
em conta para o estabelecimento da relação de pertencimento. Dentre os 
elementos relevantes para esta análise, a linguagem ocupa papel crucial.

Bourdieu (1983) propõe a divisão dos tipos de capitais em quatro: 
capital econômico (mais relacionado a dinheiro, bens e propriedades), 
capital social (relacionado ao status social), capital cultural (relacionado 
à dicotomia entre alta e baixa cultura e aos gostos e hábitos cotidianos 
do indivíduo) e capital simbólico (ligado a mecanismos de opressão 
que exercem poder na sociedade). A linguagem e, consequentemente, 
os sotaques são considerados formas de capitais simbólicos, podendo, 
portanto, funcionar como ferramentas de opressão.

A utilização de sotaques como formas de capital simbólico, geran-
do processos de dominação, estabelece uma violência simbólica, onde 
apenas determinados grupos são legitimados através de um processo 
opressor. é possível imaginar uma hierarquia entre sotaques, onde o que 
determina o alcance às altas posições não são características intrínsecas 
das variantes, mas sim quanto de capital acumulado possuem os falantes 
de determinado sotaque.

Contra todas as formas do erro interacionista, o qual 
consiste em reduzir as relações de força a relações de 
comunicação, não basta notar que as relações de comu-
nicação são, de modo inseparável, sempre, relações de 
poder que dependem, na forma e no conteúdo, do poder 
material ou simbólico acumulado pelos agentes (ou pelas 
instituições) envolvidos nessas relações e que, com o dom 
ou o potlach, podem permitir acumular poder simbólico 
(BOURDiEU, 1989, p. 11).
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Neste caso, o sotaque Received Pronunciation de Higgins ocupa uma 
posição mais alta dentro desta hierarquia em comparação ao Cockney 
de Doolitle, graças ao amontoado de capitais daqueles que falam o RP, 
como a família real britânica, e os meios que o legitimam, como a rede 
de comunicações BBC. Uma vez que a teoria dos campos de Bourdieu 
(1989) se sustenta na concepção de diversos tipos de capitais, onde o 
acúmulo de capitais define quem domina, o dominado possui duas alter-
nativas, sendo elas a aceitação ou uma aproximação da figura legitimada:

quando os dominados nas relações de forças simbólicas 
entram na luta em estado isolado, como é o caso nas in-
teracções da vida quotidiana, não têm outra escolha a não 
ser a da aceitação (resignada ou provocante, submissa ou 
revoltada) da definição dominante da sua identidade ou 
da busca da assimilação, a qual supõe um trabalho que 
faça desaparecer todos os sinais destinados a lembrar o 
estigma (no estilo de vida, no vestuário, na pronúncia, 
etc.) e que tenha em vista propor, por meio de estratégias 
de dissimulação ou de embuste, a imagem de si o menos 
afastada possível da identidade legítima (BOURDiEU, 
1989, p. 124).
 

Dentro desta tentativa de aproximação da figura do dominado ao 
dominador, Higgins se empenha em, no decorrer do musical, transformar 
o sotaque de Eliza com a finalidade de mudar sua imagem, buscando 
vincular a florista a um padrão legitimado, a uma determinada classe 
social dominante.

considerações Finais

Embora o nosso foco neste capítulo tenha centrado na discussão a 
respeito, sobretudo, das pronúncias do Cockney e do RP como parâme-
tros para a análise dos diferentes status que variantes linguísticas podem 
ocupar socialmente, de forma global, o mais relevante foi compreender 
a importância de dar voz aos nossos alunos para que eles tenham opor-
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tunidade de usar o inglês que trazem consigo, sem que seja necessário 
que o professor interfira na sua pronúncia todo o tempo, na busca pela 
reprodução de normas e variantes consideradas mais cultas ou de maior 
status.

Reconhecer o histórico de aprendizagem da língua inglesa por parte 
de nossos alunos, buscando oferecer uma variedade de contextos que 
efetivamente respeitem a diferença, é essencial para o estabelecimento 
de vínculo com os estudantes; para o empoderamento dos mesmos, com 
a consequente valorização de seu conhecimento prévio.

inserir nas aulas textos (escritos ou falados) de manifestações 
linguístico-culturais pode fazer com que alunos que vêm aprendendo a 
língua por conta própria ou que iniciaram o aprendizado em contexto de 
imersão (sem se preocupar com a reprodução de variantes consideradas 
cultas) possam se sentir acolhidos, valorizados e compreendidos no uso 
da língua, auxiliando-os a adotarem um posicionamento crítico em relação 
à aprendizagem de língua inglesa.

Para tanto, é essencial que os cursos universitários de formação de 
professores de língua inglesa propiciem oportunidades de pesquisas que 
envolvam variantes linguísticas do inglês e seus contextos de uso, bem 
como que tragam a discussão sobre o preconceito linguístico no processo 
de aprendizagem de línguas estrangeiras para o âmbito da graduação. 
é crucial que o papel de hegemonia da língua inglesa não seja descon-
siderado e que a percepção do inglês como língua global possa superar 
quaisquer tentativas de reprodução de sotaques “nativos” em detrimento 
de seu uso para comunicação efetiva, independentemente das variações 
de pronúncia que se possam verificar.
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“ARTESANAR” LEiTURAS DA PALAVRAMUNDO: 
CRiANçAS, ARTESANATO E ALFABETizAçãO 

EMANCiPADORA

Franciane Sousa Ladeira Aires

considerações iniciais: despertando o “artesanar”

Acho que essa capacidade de compreender, entender e 
amar as crianças é absolutamente indispensável à prá-
tica pedagógica. é claro, não vamos cair na cavilação 
de dizer que basta querer bem à criança, não, porque há 
necessidade também da competência científica da parte 
do educador. Mas essa competência sozinha também não 
dá, não funciona; a competência científica tem que estar 
associada à capacidade de querer bem do educador.
(Paulo Freire)

Para uma prática pedagógica em prol de uma educação eman-
cipadora é essencial a amorosidade, a compreensão, o entendimento 
com as crianças e a valorização de suas interações com e no mundo. 
Paulo Freire nos convida a refletir sobre a potencialidade desse agir 
pedagógico e me desperta a refletir sobre a criança e suas infâncias no 
âmbito da educação. é preciso querer o bem das crianças entrelaçado à 
competência científica. é preciso cuidar-educar as crianças, instigando-
as a expressarem seus sentidos como gente e agentes culturais, além 
de respeitar suas especificidades. Com essa premissa, me movo como 
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professora-pesquisadora em busca de uma práxis que entrelace artesa-
nato e alfabetização emancipadora, em que as crianças são instigadas à 
“artesanarem” seus sentidos das leituras da palavramundo. Mas o que é 
esse “artesanar”? Um neologismo, cunhado por mim, com a pretensão 
de descortinar uma expressão referente ao produzir artesanatos, mas 
que não se restringe à essa ação, posto que envolve a produção do ser 
e da vida. Dessa forma, “artesanar” leituras da palavramundo pode ser 
sentido e experienciado como uma forma de engajamento contemporâ-
neo, é ato político, é linguagem em ação e em diversidade, é educação 
humanizadora e de qualidade.

Este capítulo apresenta um recorte do movimento analítico de 
minha pesquisa de Mestrado em Educação, defendida na Universida-
de Federal de São João del-Rei (UFSJ), sob orientação da Professora 
Doutora Bruna Sola da Silva Ramos. Tal pesquisa buscou compreender 
os sentidos que as crianças do 1º ano do Ensino Fundamental da escola 
pública da comunidade do Bichinho, de Prados/MG, construíram para 
a leitura da palavramundo a partir de uma proposta de alfabetização 
emancipadora mediada pelo artesanato como quefazer em cultura 
popular.

O referencial teórico-metodológico foi construído a partir da 
filosofia da linguagem de Mikhail Bakhtin e pela pedagogia crítica de 
Paulo Freire. Assumo esses dois autores como interlocutores de minha 
competência científica para construir uma leitura da palavramundo, de 
aspecto teórico e prático, relacionando o artesanato, forte expressão da 
cultura popular da comunidade do Bichinho/Prados-MG, à alfabetização 
emancipadora com crianças. Para Bakhtin/Volóchinov (1992), homem e 
linguagem têm existência histórica e social e fazem parte de um mesmo 
processo, um integrado ao outro, ou seja, através da palavra, o homem 
interage com o outro e com o mundo, dialogicamente. Para Freire (1987), 
a educação, para ser libertadora, crítica, radical e emancipadora, deve 
manter um constante diálogo cultural com a realidade, com o local, para 
depois se expandir e descortinar o global.

Assim também devemos conceber a criança com sua linguagem, 
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em diálogo com sua cultura, para que possa expressar seus sentidos. Nessa 
perspectiva, Sônia Kramer ao afirmar que a criança é sujeito da cultura, 
da história e do conhecimento, questiona:

[…] é sujeito da pesquisa? Embora os estudos transcrevam 
seus relatos, elas permanecem ausentes, não podem se re-
conhecer no texto que é escrito sobre elas e suas histórias, 
não podem ler a escrita feita com base e a partir dos seus 
depoimentos. As crianças não aparecem como autoras 
dessas falas, ações ou produções. Permanecem ausentes 
(KRAMER, 2002, p. 51).

Logo, reconheço a criança como sujeito da pesquisa e pretendo fazer 
valerem suas falas, suas ações, sua produção cultural. Nesse sentido, pre-
tendo destacar a produção simbólica das crianças, através do artesanato, 
em um ponto de vista de um processo de alfabetização emancipadora, 
que seja um ato criador e crítico, ato político, com autonomia, libertação, 
conscientização, e principalmente, humanização.

Nessa perspectiva, toda a composição metodológica foi baseada 
na tríade diálogo em Bakhtin e Freire, sentidos em Bakhtin e temas 
geradores em Freire. O trabalho no campo de pesquisa pautou-se pela 
proposição colaborativa, entre mim e a professora regente da turma pes-
quisada, de oficinas de artesanato e alfabetização, denominadas Círculos 
de “Artesanar”, com a presença de alguns artesãos da comunidade do 
Bichinho e uma copesquisadora, para que as quinze crianças envolvidas 
pudessem expressar, (re)significar e (re)ler o mundo e a palavra a partir 
do próprio contexto.

Os Círculos de “Artesanar” foram desenvolvidos em torno de cinco 
temas geradores vinculados ao projeto identidade (componente do currí-
culo do 1º ano do Ensino Fundamental da escola pesquisada), o qual tem 
como objetivo permitir as crianças se sentirem sujeitos da história, da 
escola, da comunidade e de suas próprias vidas, quais sejam: “quem estou 
sendo?”, “Ser do Bichinho”, “Ser Mineiro”, “Ser Brasileiro” e “O que vou 
ser quando crescer?”. Esses Círculos de “Artesanar” se constituíram por 
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atividades dialógicas e práticas de alfabetização que valorizaram a cultura 
popular da comunidade e a identidade infantil através da produção de 
artesanatos, o reconhecimento de palavras geradoras, unidades silábicas 
e a formação/leitura de novas palavras a partir de uma reflexão pautada 
pela visão micro e macro de mundo. Cada tema gerador foi desenvolvido 
em três etapas, em dias distintos, totalizando quinze encontros.

A primeira etapa dos Círculos de “Artesanar” era destinada à apre-
sentação do tema. As crianças eram instigadas a dialogarem sobre o que 
sabiam e pensavam sobre determinado tema. Utilizamos disparadores 
de sentido como alguns objetos, livros, quadros, vídeos, músicas com o 
intuito de descortinar as percepções das crianças, e consequentemente 
seus sentidos; a segunda etapa era dedicada à valorização e à produção 
de artesanatos. Geralmente, um artesão da comunidade era convidado 
a colaborar apresentando seu trabalho e interagindo com as crianças, as 
quais eram estimuladas a expressar seus sentidos sobre o tema gerador, 
produzindo artesanatos, ocasionalmente, com materiais alternativos, 
como quadro de mdf, papel machê, sabão em barra, tecido e tampinhas 
de garrafa pet; a terceira etapa era destinada à proposta de alfabetização. 
Após o desenvolvimento das duas primeiras etapas, as palavras que sur-
giram nos diálogos eram selecionadas, por serem as que as crianças mais 
pronunciaram e se identificaram, com o intuito de preparar o material 
para trabalhar com elas. Assim, apresentávamos, através de slides, as 
palavras geradoras selecionadas, as crianças as identificavam e liam suas 
famílias silábicas. Posteriormente, as crianças recebiam fichas silábicas 
das palavras geradoras e eram incentivadas a formar outras palavras e 
a apresentarem para a turma. Em cada tema gerador, o trabalho de for-
mar palavras desenvolveu-se através de uma dinâmica diferente. Para 
expandir os sentidos construídos nos Círculos de “Artesanar” foram 
realizadas entrevistas dialógicas com as crianças e com a professora, e 
uma exposição dos artesanatos infantis.

Dessa forma, os Círculos de “Artesanar” permitiram que as crianças 
se reconhecessem como sujeitos ao instigá-las a produzirem seus sentidos, 
com imaginação e ludicidade, sobre seus conhecimentos e produções e 
me trouxeram uma percepção importante: os artesanatos, assim como as 
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palavras que as crianças geraram, eram construídos com base em suas 
próprias vivências.

Desse movimento, na tentativa de compreender os sentidos que 
surgiram do processo das leituras da palavra e do mundo pelas crianças, 
estabeleço relações com as abordagens teóricas bakhtinianas e freirea-
nas em um entrelaçamento de palavras, imagens e sentidos. Para isso, 
“artesano” três categorias de análise que perpassaram pela construção 
da identidade infantil, pelos quefazeres éticos e estéticos e pela leitura 
da palavramundo.

Sendo assim, o que apresento na sequência são alguns recortes/des-
taques dessa contextura analítica, os quais são pertinentes para refletirmos 
sobre o cenário educacional. Estes recortes/destaques nos bordam com 
sentidos outros e múltiplos e nos levam a compreender a potencialidade 
de um trabalho com crianças, em que se entrelaça artesanato e alfabe-
tização emancipadora como forma de engajamento contemporâneo à 
política, à linguagem e à educação. A interação com a cultura popular, 
em especial com o artesanato, e com as leituras da palavramundo objetiva 
desvelar-se como um engajamento contemporâneo pela valorização das 
múltiplas linguagens e dos múltiplos sentidos construídos pelas crianças. 
é engajamento em prol de uma educação contra a neutralidade e a favor 
de uma alfabetização política.
 
1. artesanato como cultura popular e alfabetização emancipadora

Com Bakhtin (2013) e Freire (2001) podemos refletir acerca da 
cultura e da cultura popular. A cultura é a reflexão e a refração do ser 
humano e de suas relações dialógicas, através da ação dos gestos e das 
interações verbais, ou seja, da ação humana, de sua práxis e de seu diá-
logo no e com o mundo. Assim sendo, a cultura é o mundo que criamos 
para (con)vivermos. A cultura popular é a ação, os costumes que visam 
a possibilidade de mudanças e a valorização das expressões populares, 
pois o povo é criador da própria história e capaz de exprimir seus sen-
timentos, suas artes, suas críticas, seus sentidos. Logo, “artesanamos” 
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nossa marca no tempo, na vida, na história e no mundo através de nossa 
produção cultural. Criamos e recriamos a vida e o nosso próprio ser na 
intensidade do quefazer humano como agentes no mundo e com o mundo, 
independente de sermos adultos, idosos ou crianças.

Maria Cristina Gouvêa (2011) nos fala que as crianças se fazem 
produtoras de cultura ao tomarem posse da linguagem, são sujeitos da 
e na cultura, pois exercem a agência na vida social. Nesse processo, 
produzem uma cultura específica fundamentada e dialogada em uma 
cultura mais ampla em que as crianças não apenas internalizam-na, mas 
o fazem em interação ao contribuir para produzi-la e para transformá-la. 
é a cultura infantil.

Por isso que cada cultura só pode ser compreendida de dentro para 
fora. Todavia, apesar de suas singularidades, há sempre um entretecer 
de culturas, ou seja, uma cultura dentro de outra cultura. E aqui, isso se 
fez entre a cultura popular na expressão do artesanato do Bichinho com 
a cultura produzida pelas crianças da turma do 1º ano do ensino funda-
mental da escola pesquisada. À medida que as crianças interagiam com 
a cultura popular elas criavam as suas próprias culturas.

Assim, “artesanamos” sentidos para uma prática de alfabetização 
emancipadora mediada pelo artesanato como quefazer em cultura popular. 
A perspectiva emancipadora é sentida em Bakhtin/Volóchinov (1992) 
através de seu ato responsável ao conceber linguagem, posto que quebra 
as correntes abstratas e metódicas que aprisionavam o uso das palavras 
e inaugura a dinamicidade, a interatividade, o dialogismo. A linguagem 
é arena, disputa, inquietações, dúvidas, criticidade. A linguagem é o 
movimento dos homens com os outros e com o mundo, é ponte. Diálogo 
que une texto e contexto.

Em Freire (1987) esta perspectiva se faz presente por toda a sua 
teoria, é característica marcante para a educação. Freire abre a vida para 
a curiosidade, a criticidade, a conscientização, para o mundo, em um 
processo emancipatório, com palavras de transformação. Dessa forma, 
a potencialidade emancipadora da alfabetização em Freire é um quefazer 
humano que a desvincula de qualquer técnica mecanicista. A alfabetiza-
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ção é o conhecimento, a criação e o engajamento político iluminando o 
caminho dos sujeitos. Também é diálogo: texto e(m) contexto.

Com os dois autores a palavra se torna gerativa e geradora. Bakhtin/
Volóchinov (1992) defende a capacidade gerativa das palavras em um 
processo dinâmico, em que não há um só significado, há o entrelaçamento 
de sentidos, ou seja, uma palavra não significa apenas aquilo posto no 
dicionário, é carregada de tons emotivo-volitivos, é axiológica, assim 
consegue gerar sentidos diferentes para mim e para o outro. Freire (2014a) 
compreende a palavra geradora que é carregada de conteúdo existencial, 
de sentidos para quem a pronuncia, assim é capaz de se desmembrar em 
pedaços, em famílias silábicas que se descobrem geradoras, criadoras 
de outras palavras. Da palavra gerativa germina a leitura do mundo, que 
enuncia e pronuncia a palavra geradora prenhe de sentidos para a leitura 
da palavra.

A partir desses conceitos, o movimento analítico dos Círculos de 
“Artesanar” nos leva a categorias que destacam a identidade infantil, 
os quefazeres éticos-estéticos e a leitura da palavramundo das crianças. 
Ademais, nos convidam a refletir sobre os sentidos construídos pelas 
crianças, ao passo que nos instigam a querer bem das meninas e dos 
meninos, ao mesmo tempo em que reconstruímos nossa competência 
científica, base para engajarmos em prol de uma educação mais huma-
nizadora, tão necessária em nossa atualidade brasileira.

2. identidade e cultura infantil

As crianças deixaram descortinar como constroem a si e a sua cul-
tura. A alteridade forneceu base para a construção da identidade infantil 
e uma pergunta simples que não foi tolhida, mas incentivada, aguçou as 
crianças a pensarem, refletirem, criticarem. A imaginação, que não teve 
fim, foi a própria vida das crianças em interação consigo, com os outros 
e com o mundo. A corporalidade materializou sentimentos e palavras. 
As tonalidades emotivo-volitivas marcaram o jeito de ser das crianças 
fazendo-as crescerem em suas infâncias.
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Uma das cenas que mais marcaram a interação constitutiva do 
“ser” criança foi expressa na segunda etapa do tema gerador “Ser do 
Bichinho” envolvendo Lívia e Maria. O papel machê foi o meio para 
que tal interação se desenvolvesse. A princípio, Maria se recusou a 
modelar o papel machê, dizendo estar com nojo. Depois se entregou 
ao seu engajamento artesanal. Ao perceber que Lívia estava com di-
ficuldades de modelar o papel machê, Maria ofereceu ajuda à colega. 
E as duas passaram a modelar juntas. quando perguntei à Lívia sobre 
o que tinha modelado, ela chamou Maria e cochichou em seu ouvido 
o que representava.

Com Maria e Lívia, vemos a alteridade se expressando. é um corpo 
ofertando e o outro recebendo. Pois afirma Bakhtin (2011, p. 47-48, grifos 
do autor) que “o corpo não é algo que se baste a si mesmo, necessita do 
outro, do seu reconhecimento e da sua atividade formadora. Os corpos 
de Lívia e Maria dialogaram. Freire (2002, p. 60) nos diz que “o diálogo 
tem significação precisamente porque os sujeitos dialógicos não apenas 
conservam sua identidade, mas a defendem e assim crescem um com 
o outro”. Lívia cresceu com Maria e esta com aquela, na coexistência 
dialógica e viva da alteridade.

Com o outro e com o corpo as crianças expressaram suas leituras 
do mundo, demonstraram sua autonomia e agiram no e com o mundo. 
Nessas interações a alteridade marcou uma das formas de se fazerem 
crianças e produzirem sua cultura.

 As crianças fizeram muitas perguntas: “O Vitoriano Veloso mora 
em São João agora?”; “Você faz água de madeira?”; “Oh, tia, onde tá 
a China?”; “Dá para fazer luz?”; “Como assim, você prendeu ele aí?”. 
As perguntas são próprias da identidade infantil, são exercícios de ser 
criança, surgem da curiosidade e produzem conhecimento. Assim, toda a 
curiosidade é uma pergunta (FREiRE; FAUNDEz, 1985), e esse exercício 
convida à imaginação. Contudo, podemos pensar que tais perguntas de-
marcam a curiosidade dócil das crianças. Não devemos castrar isso, mas 
estimular para que a curiosidade e a pergunta se criticizem. Lembra-nos 
Freire (1996, p. 15) que “a superação e não a ruptura se dá na medida em 
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que a curiosidade ingênua, sem deixar de ser curiosidade, pelo contrário, 
continuando a ser curiosidade, se criticiza”.

A ludicidade, os movimentos, o (re)criar, os desejos, a curiosidade, 
a imaginação, os sonhos, os sentimentos estimulam as crianças a lerem 
o mundo, a serem gente e agente, a serem mais, sentidos que permitem 
autonomia às mesmas para se inscreverem na e com a existência.

3. Quefazer ético-estético infantil

As crianças puderam experimentar o poder criador e cultural de 
suas mãos. Por isso a presença de alguns artesãos da comunidade do 
Bichinho incentivou e instigou o pensar e o agir. O fazer artesanatos, e 
não somente observar a cultura de seu entorno, foi o diferencial para as 
infâncias, realçou o valor da cultura popular, pois as crianças se sentiram 
autônomas e importantes ao serem instigadas a agirem e refletirem sobre 
o próprio “artesanar” de seu processo de alfabetização emancipadora. 

A arte com as mãos potencializou a busca pelo processo de ensino-
aprendizagem, quando, por exemplo, as crianças puderam construir 
conhecimentos tanto através da distinção quanto através da combina-
ção de cores. Além disso, o artesanato propiciou o desvelamento das 
expressões, sentimentos, desejos, aflições, linguagens e (re)leituras de 
mundo. Como também mostrou que a arte para as crianças não é puro 
divertimento e sim um ato responsável no fluxo da ação, da expressão e 
da transformação, por isso deve ser uma atividade educativa encarada com 
a mesma importância das demais. Sendo assim, o artesanato consolidou 
possibilidades das crianças se externarem a si mesmas e se constituírem 
com decência e boniteza.

O tema gerador “Ser Brasileiro” despertou formas outras de “artesa-
nar”. Como a artesã convidada para este tema gerador pintava bandeiras 
brasileiras com bichos e frutas, sugeri que as crianças também criassem 
bandeiras brasileiras com coisas que mais gostassem. A maioria das 
crianças criou uma bandeira em seu formato padrão, retangular. No 
entanto, Brisa (re)significou o sentido padrão das bandeiras e pintou 
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uma espécie de círculo. Em sua bandeira predominou o azul-claro, que 
conseguiu misturando a tinta azul com a tinta branca. Talvez o formato 
“artesanado” por Brisa tenha sido influenciado pelo próprio círculo azul 
de nossa bandeira brasileira, mas traz sentidos vinculados à transgressão.

A menina anunciou, logo no início de sua criação, que sua bandeira 
era para a esquerda. Momentos depois disse: “[…] tem que desenhar 
primeiro e imaginar!”. Sua fala demonstra seu engajamento, sua respon-
sabilidade, sua ação ética. E isso ficou bem marcado, gerando curiosidade 
e indignação das demais crianças. Então, pôs-se a pintar, primeiramente 
traçando um círculo com tinta verde e dentro deste outro círculo, porém 
todo preenchido de vários tons de azul que ela mesma criava. Alguns 
colegas chegaram a dizer que o que fazia não era uma bandeira, ou 
que parecia a bandeira do time de futebol Cruzeiro, ao passo que Brisa 
respondeu que não era torcedora do Cruzeiro e sim do Brasil. Dessa for-
ma, Brisa não modificou seu “jeitinho” estético frente ao olhar de seus 
colegas, manteve-se firme em sua proposta, desde o início, sustentando 
seu posicionamento valorativo como “autora-criadora” (BAKHTiN/
VOLóCHiNOV, 1976).

O sorriso estampado no rosto de Brisa ao mostrar que havia termi-
nado seu Artesanato, revela que havia conseguido cumprir seu quefazer 
ético-estético. Sua pintura em tecido, sua forma diferente de re(criar) a 
bandeira brasileira, abriu janelas para múltiplos horizontes. Brisa poderia 
estar expressando o que a fazia ver o Brasil: seus olhos azuis. Transpor-
tava para seu artesanato suas próprias características? que experiências 
queria compartilhar com sua arte? que sentidos envolviam sua bandeira 
redonda azul? Realmente era “para a esquerda” a sua bandeira, pois sua 
participação responsável imaginou e expressou um formato que foi de 
encontro com o que é “direito”.

A interatividade vivida na pintura do autorretrato por algumas crian-
ças também merece destaque. No início do “artesanar”, Antônio pintava 
bonecos sob um céu azul e ensolarado. Estes bonecos faziam referência 
a si, a seus pais e sua irmã. Na maioria de suas produções sempre havia 
alguma figura familiar, principalmente seu pai. Era assim que ele se via: 
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sempre rodeado por sua família e ao lado do pai. Antônio chegou a dizer 
que havia terminado seu artesanato, mas como se encantou em descobrir 
novas cores foi experimentando-as em seu quadro, cobrindo os traços 
que formavam sua família.

Nessa dinâmica, incentivado por outros colegas que faziam o mes-
mo, Antônio pintou várias camadas de tintas sobre seu quadro. Seu autor-
retrato se transformou em algo escuro. O que era um dia ensolarado virou 
noite? As cores escuras em seu artesanato revelavam alguma carência? 
Medo? Luto? Opressão? Estas perguntas ficaram perpassando por mim 
até ouvi-lo. Todavia, o menino disse que seu quadro era “uma porção de 
cores” porque ele gostava de arco-íris. E não era mesmo? Antônio não 
tinha todas as cores desse fenômeno óptico, então, era preciso descobri-las 
e criar outras. Diferentemente do fenômeno do arco-íris que é produzido 
por cores-luz e que da união destas se obtém o branco, Antônio criava 
um arco-íris com cores-pigmentos que quando sobrepostas fazem surgir 
o preto. O quefazer ético-estético do menino nos revelou a movimentação 
de seus pensamentos, de suas leituras de mundo e nos faz refletir mais 
do que pode significar a cor preta, pois a experimentação das cores se 
fez como uma linguagem para ele. O processo de pintura de Antônio se 
configurou como um objeto estético, recheado por múltiplas redes de 
relações axiológicas (FARACO, 2011), entre laços familiares, desejos, 
curiosidades e preferências.

As mãos culturais das crianças criaram, com responsabilidade e en-
gajamento, a boniteza de suas próprias existências, sobre e com a própria 
realidade. Assim, o quefazer ético-estético infantil “artesanou” a arte 
à vida e em contextura educativa, complementando e enriquecendo as 
leituras do mundo, as leituras das palavras, as pluralidades de linguagens.

4. lendo a palavramundo

O processo de ler e escrever palavras foi assumido pelas crianças 
com rigorosidade e responsabilidade, anunciando uma educação liberta-
dora. As palavras geradas transbordavam na inteireza constituinte dessas 
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crianças, perpetuando suas contrapalavras, suas responsividades frente 
ao uso da linguagem, à curiosidade e à colaboração. O ato responsável 
diante da formação das palavras despertou, completou e até transformou 
suas leituras do mundo. Afetividade, alegria e amorosidade compuseram 
suas buscas pelo conhecimento e as instigaram a serem gente e agente, 
em suas singularidades e coletividades.

Desse modo, a alegria e a amorosidade são aspectos essenciais de 
uma práxis educativa vinculada ao processo de alfabetização emancipado-
ra. Freire nos disse que “não há educação sem amor” (1983, p. 29) e que 
“a atividade docente” a qual “a discente não se separa é uma experiência 
alegre por natureza” (1996, p. 136).

Com esses sentimentos, as crianças, de forma bem expressiva, 
refletiram e refrataram o vínculo entre artesanato e alfabetização emanci-
padora. Despertaram-me para (re)pensar sobre as potencialidades da mão 
humana cultural, para além do próprio quefazer ético-estético artesanal. 
A princípio não consegui compreender o sentido que as crianças cons-
truíram em torno dessa expressão. Admito que os dizeres das crianças, 
durante a entrevista, me surpreenderam e me instigaram a compreender 
a dinamicidade do “artesanar” leituras da palavramundo.

A primeira criança com quem dialoguei na entrevista foi Pietro. 
Cheguei a pensar que ele não prestava atenção em minhas perguntas. 
Mas sua fala se mostrou responsiva. Em movimento de alteridade, Pietro 
trocou “signos alheios por signos próprios”, ou seja, construiu contrapa-
lavra à minha palavra (GEGe, 2009, p. 24):

Pesquisadora: Então, dos artesanatos que a gente fez qual 
você achou o mais fácil e o mais difícil?
Pietro: O mais fácil eu achei escrever, o mais difícil foi… 
foi… achar… quer dizer… eu achei…
Pesquisadora: Do artesanato…
Pietro: Eu achei… do artesanato o mais difícil foi achar 
uma palavra para fazer.
Pesquisadora: Tá certo… Mas eu estou falando dos arte-
sanatos que a gente fez, os de tampinhas, o papel machê, 
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as pinturas, o sabão.
Pietro: Ah, qual deles…
Pesquisadora: qual deles você achou mais difícil de fazer?
Pietro: Mais… é… esculpir o sabão.
Pesquisadora: Esculpir o sabão foi difícil né?
Pietro: Foi…
Pesquisadora: E qual foi o mais fácil.
Pietro: é… deixa eu tentar lembrar… ah, o mais fácil 
foi… escrever… escrever…
Pesquisadora: Dos artesanatos…
Pietro: que eu mais gostei…
Pesquisadora: que você achou mais fácil!
Pietro: Mais fácil deles…
Pesquisadora: O mais difícil foi esculpir o sabão e o mais 
fácil de fazer?
Pietro: Foi… fazer palavras…palavras (Entrevista dialó-
gica com Pietro).

A contrapalavra de Pietro dizia que fazer artesanatos também 
envolvia escrever e formar palavras, sendo ora uma atividade fácil, ora 
difícil. No início isso não me satisfazia, pois desejava ouvir do menino 
que tipo de artesanato, como pintura, modelagem com papel machê, 
escultura em sabão, criação com tampinhas, ele considerava ter sido o 
mais fácil e o mais difícil de fazer. Por isso minha insistência na ques-
tão. Posteriormente, as palavras de Pietro também me permitiram uma 
compreensão ativa, pois alargaram meu próprio entendimento sobre a 
relação entre artesanato e alfabetização. De acordo com Bakhtin: “todo 
ato de compreensão é uma resposta, na medida em que introduz o objeto 
da compreensão em um novo contexto – contexto potencial da resposta” 
(BAKHTiN/VOLóCHiNOV, 1992, p. 94).

Pietro foi a primeira criança a compreender responsiva e ativamente 
as atividades de alfabetização como atividades artesanais. Mas outras 
crianças também o fizeram durante as entrevistas dialógicas. Tais entre-
vistas aconteceram individualmente, o que nos diz que as crianças não 
estavam imitando seus pares:
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 Pesquisadora: Dos artesanatos que a gente fez qual você 
considera o mais fácil e o mais difícil de fazer?
Maria: O mais difícil foi aquele de recortar as palavras, 
para formar palavra de quando que vai ser quando crescer, 
aí eu peguei o da Brisa. Aí quando eu recortei foi muito 
difícil. Foi esse que foi o mais difícil que eu já fiz (En-
trevista dialógica com Maria).

Pesquisadora: Legal. E dos artesanatos que a gente fez 
qual você considera o mais fácil e o mais difícil de fazer?
Clara: O mais fácil eu achei o papel machê e o mais difícil 
eu achei foi… formar palavra.
Pesquisadora: O mais difícil foi formar palavrinha?
Clara: Anham! Foi um pouquinho difícil! (Entrevista 
dialógica com Clara).

Pesquisadora: Dos artesanatos que você fez qual você 
achou mais difícil e o mais fácil de fazer?
Bruna: Formar palavrinha (Entrevista dialógica com 
Bruna).

Pesquisadora: Dos artesanatos que a gente fez qual foi o 
mais fácil e o mais difícil de fazer?
Antônio: Esse aqui foi o mais fácil de fazer (indicando 
para os Artesanatos de papel machê).
Pesquisadora: O papel machê?
Antônio: (Faz movimento afirmativo com a cabeça) E o 
difícil foi montar palavrinha (Entrevista dialógica com 
Antônio).

O artesanato, como todos sabem, é o trabalho realizado por meio 
de movimentos manuais. Logo, formar, “montar” ou escrever palavras 
foi considerado pelas crianças como uma atividade artesanal. Então, 
podemos sentir que a interação entre alfabetização e artesanato é 
algo muito mais estreito do que se pode pensar. é o agir das mãos 
que possibilita criar artesanatos como também manusear as fichas 
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silábicas ou o lápis para criar palavras. Mãos culturais que “artesa-
naram”, interagiram e contribuíram com a construção da linguagem, 
como nos diz Freire:

As mãos soltas, liberadas, trabalhando instrumentos para 
caça, que alongavam o corpo ampliando assim seu espaço 
de ação, tiveram importância indiscutível na construção 
social da linguagem.
Faz muito tempo que Sollas disse: “Os trabalhos feitos 
pelas mãos do homem são seu pensamento revestido de 
matéria”.
Não há dúvida de que a linguagem se desenvolveu e se 
desenvolve enquanto coisas são feitas por indivíduos para 
si mesmos ou para os outros também, em cooperação 
(FREiRE, 2014b, p. 78-79).

Bakhtin/Volóchinov (1992), concebe a língua como uma prática 
material, constituída na interação social. Daí que a palavra é criada não 
apenas por processos físicos, mas também fisiológicos e psicológicos e, 
principalmente, inseridos nas relações sociais. Desse modo, podemos 
pensar nas mãos que revestem seus pensamentos com matéria e criam 
sentidos do corpo consciente fazendo estes se alargarem através das pa-
lavras em um processo colaborativo e interativo, o qual não diz somente 
de si mesmo, mas da relação com os outros e com o mundo. é a palavra 
feita artesanato.

Atividades artesanais e atividades de alfabetização partem de um 
princípio comum: a mesma mão que modela a massa de papel machê, 
por exemplo, construindo sentidos culturais do e com o mundo, constrói 
letras, sílabas e palavras para pronunciar o mundo. Criar artesanatos e 
escrever palavras é práxis do “artesanar”. é a codificação e a descodifi-
cação de situações existenciais, uma perfeita integração entre educação 
e arte, nos diria Freire (2014a).

A palavramundo “artesanou-se”. As crianças leram o mundo e 
disseram sua palavra. A mão humana extremamente cultural, como nos 
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dizem Freire e Nogueira (1989), cria não só os artesanatos, como também 
palavras. é assim que as crianças gestaram seus pensares: vincularam o 
quefazer do artesanato com o quefazer da alfabetização, ou seja, dina-
mizaram linguagem e(m) realidade, palavra e(m) mundo.

Momento que merece destaque foi o vivenciado por Micael, que se 
mostrou muito satisfeito, ao ver projetada a palavra geradora “bicicle-
ta”, durante os acontecimentos do primeiro tema gerador “quem estou 
sendo?”. O menino não só disse essa palavra, como também levou o 
objeto para a escola para representar quem ele estava sendo. Depois que 
as palavras geradoras foram apresentadas, as crianças, organizadas em 
grupos, receberam algumas destas. A dinâmica envolvia desvirar as fichas 
para reconhecer as famílias silábicas de cada palavra. Como o grupo 
era composto por cinco crianças, elas deveriam compartilhar as fichas 
entre si para formar novas palavras. O grupo, ao qual pertencia Micael, 
recebeu fichas com as seguintes palavras geradoras: “pintar”, “eu” e 
“bicicleta”. Por isso, quando Micael reconheceu que entre as palavras 
que havia recebido estava a palavra “bicicleta”, prontamente transferiu 
todas as fichas dessa palavra para sua mesa. Micael pronunciou a palavra 
“bicicleta”, por isso desejava que esta pertencesse somente a ele. Afinal, 
a palavra era ou não era dele?

A palavra “bicicleta” pertencia ao enunciado de Micael, pois é 
um signo que compõe o seu ser, mas deveria ser socializada com as 
demais crianças de seu grupo para ganhar novos sentidos e germinar 
contrapalavras. Segundo Bakhtin, palavras e contrapalavras estão 
estritamente associadas à interação e, desse modo, a palavra se torna 
alheia mesmo que não tenha sido incorporada pelo discurso do outro 
(GEGe, 2009).

Contudo, nesse movimento de apossar-se da palavra, o menino se 
envolveu no exercício de formar outras a partir das unidades silábicas 
que compõem a palavra “bicicleta”. Seu corpo consciente, em inteireza, 
contribuía para tal. Ajoelhado sobre a cadeira, o menino se comprome-
tia a fazer combinações entre as fichas para formar novas palavras. As 
mãos de Micael se fizeram responsáveis e ativas, em ação e reflexão, 
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para ofertar concretude àquelas fichas. Assim, da palavra “bicicleta” 
germinaram duas outras palavras: “batata” e “bico”.

Para que sentidos as palavras formadas por Micael apontam? 
Micael pensou essas palavras antes de tentar as combinações com as 
fichas? A primeira palavra que o menino conseguiu formar foi lida por 
ele com admiração: “Aqui, batata!”. A entonação da frase enunciada 
pelo menino nos leva a perceber a importância da palavra formada 
para ele, sem auxílio meu, nem da professora Gabriela ou de algum 
colega. Fato este importante para sua autonomia infantil. quanto à 
palavra “bico”, precisei intervir na estrutura desta. Micael combinou 
as sílabas trocando a ordem das mesmas. Ao finalizar essa combinação 
leu para mim: “Bi-co”. Então, percebi que as sílabas estavam dispostas 
em lugares contrários, assim pedi a Micael para ler novamente com 
mais atenção: “Co-bi”, disse ele. Nesse caso, a palavra “cobi” seria, 
na expressão freiriana, uma “palavra-morta”, pois não se referia a um 
termo (FREiRE, 2014a). E, instantaneamente, assim que questionei o 
que seria “cobi”, ele trocou as sílabas de lugar para efetivamente gerar 
a palavra “bico”.

Outro momento significativo dos Círculos de “Artesanar” foi 
a interação entre Júlia e a copesquisadora Bruna, pois exalou sen-
tidos vinculados à alteridade e à emancipação: uma completando a 
outra para ambas serem mais. No momento posterior à identificação 
e leitura das palavras geradoras do tema gerador “O que vou ser 
quando crescer?”, as crianças foram convidadas a formar palavras 
e escrever frases. Algumas crianças disseram que precisariam de 
ajuda. Comprometi-me a ajudar Lívia, mas Júlia queria também uma 
atenção mais especial. Então, disse a ela que depois a ajudava, mas 
ela demonstrou insatisfação. Segundos depois, a copesquisadora 
Bruna chamou-me e quando me virei, estava Júlia com suas fichas 
ao seu lado pedindo ajuda. A copesquisadora demonstrou não saber 
o que fazer, pois sua função não era filmar e emitir notas de campo? 
Dessa forma, incentivei-a a ajudar a menina.
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Este trabalho de pesquisa me alimentou para ser uma 
professora atuante na práxis educativa, da qual venho 
buscar mais segurança na relação da teoria e da prática. 
Somente as experiências vivenciadas no cotidiano escolar 
podem proporcionar novos conhecimentos e nos aproxi-
mar com novos sentidos às teorias (Notas de campo da 
copesquisadora).

Com a mediação da copesquisadora Bruna, Júlia formou duas fra-
ses, uma sobre a palavra geradora “professora” e a outra sobre a palavra 
que formou “sol”. Júlia e a copesquisadora Bruna ficaram motivadas, se 
constituíram e se transformaram na relação com a alteridade (BAKHTiN, 
2011). A primeira por receber a ajuda da segunda em seu processo de 
identificação de sílabas, formação de palavra e construção de frase. E a 
segunda por se sentir participante da pesquisa para além de sua função 
e poder contribuir efetivamente com o processo de alfabetização da 
primeira. isso nos remete ao que Freire (2011, p. 247) disse que “a troca 
de experiências […] enriquece a todos”.

Júlia então leu suas frases. Corporalidades atuantes através da 
rigorosidade da alegria e da luta pela libertação e pelo afloramento das 
humanidades. Júlia foi para a copesquisadora Bruna essencial para sua 
vida, pois deixou um pouco de si, da mesma forma que a copesquisadora 
foi para Júlia.

Nessa direção, o contato com a palavra, pertencente ao uni-
verso vocabular das crianças, e suas respectivas famílias silábicas 
dinamizaram a formação de novas palavras e suas leituras de mun-
do. A combinação das sílabas ofertou muitas asas para as crianças, 
permitindo-as não só formar como também conhecer novas palavras, 
aumentando assim seu “universo vocabular infantil” (FREiRE, 2011, 
p. 226). Essas crianças demonstraram que ler a palavra e ler o mundo 
vai muito além de apenas saber pronunciar as sílabas e as palavras. 
Busquei o anúncio de uma alfabetização mais humana, mediada pelo 
artesanato, como prática da liberdade, por isso mesmo uma alfabe-
tização emancipadora.
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considerações a “artesanar”

As teorias de Bakhtin e Freire contribuíram para um quefazer in-
terativo entre cultura popular, artesanato e alfabetização emancipadora. 
Como uma práxis estética, cultural e responsável, a cultura popular re-
nasce, liberta e “artesana” as potencialidades do povo, que aqui ganhou 
ascensão através do artesanato, um quefazer das mãos tremendamente 
cultural, que destaca a expressão das gentes e pode estimular um pro-
cesso educativo desvinculado de atitudes mecanicistas. A alfabetização 
emancipadora buscou na cultura popular, no artesanato, sentidos para 
as crianças “artesanarem” suas leituras da palavramundo através do que 
disseram de si, de sua visão micro e macro de mundo, ao indagarem, 
duvidarem, experimentarem e criarem.

Dessa forma, podemos elencar como implicações desse processo de 
alfabetização emancipadora mediada pelo artesanato, expressão da cultura 
popular, o enriquecimento da autonomia, o respeito pela autenticidade, 
o fortalecimento da relação interpessoal, o despertar da amorosidade e a 
consciência de si dentro da sociedade. Movimentos que transbordaram 
criatividade, instigaram a criticidade e favoreceram a leitura da palavra-
mundo das crianças.

Os Círculos de “Artesanar” nos mostraram que o entrelaçamento 
entre artesanato e alfabetização fortaleceu o uso da linguagem, anuncian-
do a possibilidade da escola se transformar em prol de uma educação 
mais humanizadora. E os sentidos que as crianças construíram para suas 
leituras da palavramundo, aqueles que eu pude compreender, refletiram 
e refrataram que:

a) as crianças são únicas, singulares, têm suas subjetividades, mas pre-
cisam do outro, seja uma criança ou um adulto;

b) a criatividade deve ser instigada, não freada. A imaginação é um modo 
das crianças estarem construindo relações, pensamentos e compreensões 
do que é real, imprimindo seus pontos de vista;
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c) a curiosidade é produtiva para seus saberes, não é algo simplesmente 
espontaneísta, mas essencial para compreenderem o mundo;

d) os sentimentos movem as ações das crianças, seus conhecimentos, 
seus pensares, seus seres;

e) os corpos das crianças sentem, falam, (re)leem a vida, a palavra e o 
mundo;

f) os saberes que a comunidade pode trazer para a escola potencializam 
as reflexões infantis;

g) as (re)criações das crianças são importantes, lhes conferem prazer, 
carregam a boniteza, a curiosidade, o dinamismo de suas vontades, de-
sejos, saberes, opiniões, pensamentos;

h) as crianças compreendem o processo de construção da linguagem 
para além da simples técnica, pois somam a isso o que já viveram, o 
que imaginam, para isso, o outro é fundamental para as ajudarem, para 
as instigarem, para se sentirem importantes e construírem autonomia;

i) para as crianças, produzir artesanatos e formar palavras compartilham 
da mesma essência, pois precisam das mãos para materializarem a cultura 
e a linguagem, a arte e a vida;

j) as transgressões das crianças indicam que há quefazeres diferentes, 
que há outras maneiras, outras possibilidades, clamando por suas auten-
ticidades infantis;

k) a escola, por mais burocratizada que seja, deve permanentemente 
buscar o ato de se renovar, de se lançar adiante, de se fazer problemati-
zadora, libertadora, emancipadora e não perder a utopia no ato de educar.
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Diante disso, podemos refletir que não há como desenvolver um 
trabalho de alfabetização emancipadora sem a sagacidade da curiosida-
de, sem a relação constituinte do outro e muito menos sem a afetividade 
e a compreensão amorosa. O que instiga a escola a se transformar em 
um local agradável, leve e democrático. Os “artesanares” resultantes 
da concepção de educação emancipadora ofertam indícios para que se 
possa romper com os paradigmas educacionais que coisificam e negam a 
agência das crianças e possibilitam o emergir da autonomia, do respeito, 
e do diálogo.

Sendo assim, sob o viés bakhtiniano, este trabalho deliberou outra 
visão de mundo ao permitir múltiplas possibilidades para a educação, 
através do trabalho com o artesanato. Descortinou-se a esperança num 
futuro melhor, em que o processo de ensino-aprendizagem trouxe possi-
bilidades para fazer renascer e renovar uma escola, contra a monologiza-
ção da humanidade e a favor de uma ação vivificadora para uma práxis 
emancipadora. Sob a ótica freireana, esta proposta com as crianças, em 
uma atitude crítica, fez frente opositora à visão fatalista da realidade. A 
prática educativa se nutriu da esperança com a dialeticidade da denúncia 
e do anúncio. A ação transformadora desencadeada pelas potencialidades 
do artesanato e alfabetização se vestiu como enfrentamento à contextu-
ra educativa, produziu a capacidade de sonhar a possibilidade de uma 
educação emancipadora.

À vista disso, fica evidente que o vínculo entre artesanato e alfa-
betização fortalece o uso da linguagem e anuncia possibilidades para 
“artesanar” engajamentos no cenário educacional atual em prol de uma 
educação política e mais humanizadora.
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