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A LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA - COMO O CINEMA PODE COMUNICAR EM A 
LENDA DA MONTANHA DE OURO, DOCUMENTÁRIO DE VITOR LOPES 

Ana Paula Silva CÂMARA  1

RESUMO: 
Da realidade à fantasia, o cinema é fonte do processo comunicacional e criador de narrativas, 
perspectivas e documentação da realidade. Neste artigo pretende-se analisar através das 
imagens gerais e narrativas o cinema como processo comunicacional consequente na 
conceituação e descrição semiantropológica da midiatização de Verón (2014). Possui como 
objeto o filme documentário A lenda da montanha de Ouro (2013), de Victor Lopes vendido 
através do canal youtube. O estudo tem como premissa descrever a linguagem cinematográfica 
como prática cultural através dos discursos exibidos no filme revelando as mudanças sociais 
retratadas e discutidas no texto de Ana Carolina Escosteguy (2010) a partir de conceitos e 
tendências da cultura de massa posto que o cinema é uma máquina e também meio que utiliza 
recursos para narrar fatos, contar histórias e representar acontecimentos. Este artigo é parte de 
avaliação da disciplina Campo Comunicacional do Programa PGCLC - UNAMA. 

PALAVRAS-CHAVE: Campo da comunicação; Estudos Culturais; Cinema documentário; 
Midiatização.  

CINEMATOGRAPHIC LANGUAGE - HOW CINEMA CAN COMMUNICATE IN THE LEGEND 
OF THE GOLD MOUNTAIN, VITOR LOPES DOCUMENTARY 

ABSTRACT: 
From reality to fantasy, cinema is the source of the communicational process and creator of 
narratives, perspectives and documentation of reality. This article intends to analyze through the 
general and narrative images the cinema as a consequential communicational process in the 
conceptualization and semi-anthropological description of the mediation of Verón (2014). Its 
object is the documentary film The Legend of the Golden Mountain (2013), by Victor Lopes sold 
through youtube channel. The study's premise is to describe cinematic language as a cultural 
practice through the discourses displayed in the film revealing the social changes portrayed and 
discussed in Ana Carolina Escosteguy's text (2010) from concepts and trends of mass culture 
since cinema is a machine and also kinda uses resources to narrate facts, tell stories and 
represent events. 

KEYWORDS: Field of Communication; Cultural Studies; Documentary Cinema; Mediatization. 

LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO: CÓMO EL CINE PUEDE COMUNICARSE EN LA 
LEYENDA DE LA MONTAÑA DE ORO, EL DOCUMENTAL DE VITOR LOPES 

RESUMEN:  
De la realidad a la fantasía, el cine es la fuente del proceso comunicacional y creador de 
narrativas, perspectivas y documentación de la realidad. Este artículo pretende analizar a través 
de las imágenes generales y narrativas el cine como un proceso comunicacional consecuente 
en la conceptualización y descripción semi-antropológica de la mediación de Verón (2014). Su 
objeto es el documental The Legend of the Golden Mountain (2013), de Victor Lopes, vendido a 
través del canal de YouTube. La premisa del estudio es describir el lenguaje cinematográfico 

 Ana Paula Silva Câmara é mestranda do Programa de Pós-Graduação Comunicação, Linguagens e 1

Cultura da Universidade da Amazônia, 2019.  

9



como una práctica cultural a través de los discursos mostrados en la película que revelan los 
cambios sociales retratados y discutidos en el texto de Ana Carolina Escosteguy (2010) a partir 
de conceptos y tendencias de la cultura de masas ya que el cine es un máquina y también 
utiliza recursos para narrar hechos, contar historias y representar eventos. Este artículo es parte 
de la evaluación del curso Campo Comunicacional del PGCLC - Programa UNAMA. 

PALABRAS CLAVE: Campo de comunicación; Estudios culturales; Cine documental; 
Mediatización. 

INTRODUÇÃO 

O som inicial é semelhante ao da água quando bate repetidamente em uma pedra 

ou mesmo o som de uma pedra sendo quebrada por alguém. Na sequência vozes 

masculinas trocam palavras simultaneamente. São palavras difíceis de ser 

compreendidas facilmente. O visual ou mesmo a imagem mostra uma fila de sacolas de 

viagem. Alguns membros inferiores ou mesmo pernas vestidas por calças jeans e pés 

calçados por tênis acompanham o percurso que câmera segue.  

Uma voz em português bem popular se sobressai com a seguinte fala: Vamos 

mandar um aviso aí pro Curió de hoje com dez dias nós tamo voltando. Se Deus quiser. 

Outra voz anuncia: A gente não vai demorar pra voltar não rapaz.  

Iniciam cantando: Pra onde eu vou? Pra Serra Pelada...a câmera chega a lateral 

do trem onde poucas pessoas transitam e em seguida uma multidão de homens correm 

segurando suas as malas que estavam enfileiradas em direção a entrada do transporte 

ferroviário. 

Cúrio é o principal responsável pela organização do lugar que recebeu o maior 

número de pessoas em menor tempo no mundo pela corrida do ouro – Curionópolis, é a 

cidade também conhecida por Serra Pelada. Reconhecida como a maior montanha de 

ouro já extraída na face da Terra.  

A impressão é a de que homens de diferentes classes socioeconômicas, áreas 

profissionais, idade, raça e origem se misturam com um só objetivo: continuar a 

enfileirar-se, caminhar, carregar, mas desta vez para encontrar ouro.  

As sacolas de viagens foram trocadas pelas sacas de areias empilhadas. Subidas 

e descidas de morros.  

Para Verón (2014) os processos sociais e a relação semiótica na humanidade são 

condições para o desenvolvimento do processo midiático. Para descrever sobre o que 

significa comunicar é preciso expor que comunicação é a representação da função do 

homem social como foi descrita na década de 70. Porém comunicação está além da 
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simples descrição de seu significado, está além do mero conhecimento, de seu 

descobrimento. Está aquém do sistema de criação, de reações físicas humanas aos 

modelos dos processos naturais ou mecânicos de interação psíquica ou sócio culturais 

ou mesmo da comercialização desenvolvida.  

O som, a imagem e a fala descritas nesta introdução compõe partes do filme 

documentário A lenda montanha de ouro, do diretor e roteirista Victor Lopes finalizado 

entre 2010 - 2011 que se tem como objeto de análise e metodologia neste trabalho.  

O resultado destas metodologias gera a denominação da técnica persuasiva que 

robotiza pessoas, reduz a capacidade de questionamento da sociedade; é a aceitação 

da condição de generalidade e estruturação que as populações são educadas e 

dispensam participação, respostas, consciência e posturas críticas.  

Esta estruturação que verticalmente favorece e modula a sociedade através de 

meios tecnológicos de comunicação potencializam a dominação provocando colapsos 

de insuficiência da instrução intelectual inicial nas escolas, nas questões básicas 

sociais por exemplo, que impedem as expressões dialógicas sobre as áreas 

relacionadas ao “social” como tomadas de decisões e participação política que 

poderiam vir a oportunizar a iniciativa à população de exigir pelo conhecimento da 

verdade.  

Porém o próprio Verón antagoniza sua construção reflexiva sobre sociedade e 

processo de midiatização quando cita Hjarvard (2008). Neste pensamento problematiza 

a exposição da própria sociedade ou de subsistemas dela oriundos e advindos da 

amplificação dos meios de comunicação, redes, e da mudança provocada nos 

indivíduos pelas indústrias - pela celeridade do tempo, da modernidade – pela 

titularidade ocidental de cunho desenvolvimentista.  

A sequência do pensamento de Verón segue para explicar que é um processo 

com resultados positivos para a sociedade criadora posto que é citada como uma 

consequência da duração histórica.  

CINEMA E REALIDADE 

A verdade poderia ser representada pela imagem expressa na tevê de milhares 

de torcedores com seus radinhos de pilhas escutando e ao mesmo tempo assistindo a 

um jogo de futebol em um estádio. Por muitos radialistas, jornalistas e pessoal da 
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imprensa se aglomerando para entrevistar os personagens principais da rivalidade em 

campo. (Diaz Bordenave, 1982). 

Também poderia ser representada pela reportagem do discurso do presidente da 

Câmara de Deputados sobre o anúncio do resultado da votação pela reforma da 

previdência social brasileira em julho de 2019.  

Seria possível também observar a representação da exibição do programa que 

direciona várias repórteres às várias feiras das cidades mais populares do país para 

que sejam chamadas no decorrer da exibição ao ar apurando os preços dos produtos 

de consumo diário como; cebola, tomates e alho. 

As três hipóteses acima descritas podem vir a representar como a cultura pode 

estar exposta e presente na representação do comunicar enquanto campo 

comunicacional e desenvolvimento de contato e conflito, de poder e as relações 

humanas. Como forma de organizar a consciência coletiva, a vida social, tomar 

recursos em função da concepção de uma realidade documentada. 

A história tem esta função de contar fatos da realidade e até mesmo de aplicar 

transformações na cultura intercalando várias verdades, múltiplas realidades. A cultura 

pode ser descrita por estas variadas formas e características do contexto humano de 

forma exposta na rádio, na televisão e no cinema. 

A forma de contar, representar e descrever a cultura sofre desde a pré-história os 

efeitos da dominação por que é marcada pelas tendências de uso dos recursos naturais 

e são importantes para compreender por que existem tantas culturas diferenciadas. Por 

que há tanta variabilidade de cultura, de dominância, de verdades, de versões. Estes 

fatores são essenciais para definir a vida social, os conflitos, a formação de instituições, 

etc.  

De modo geral é falado até esta parte da introdução deste artigo sobre algumas 

características da relação entre Comunicação, Cultura, Cinema e História. 

É preciso descrever que além da tendência de criação de uma única e fixa 

existência contada sobre a história, sobre a realidade cultural há também um resultado 

de resistência particular, ou seja, mesmo que aborde uma cultura em específico é 

necessário convir que nesta história, contexto, fato, realidade estão contidas outras 

relações culturais que podem sugerir formas selvagens, bárbaras e construção 

civilizatória que ajudam a compreender as partes da formação de uma determinada 

civilização e de um fato histórico.  
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Ainda formulando critério de passagem da análise neste trabalho é preciso 

relacionar que o processo cultural também reflete e pensa sob o aspecto da população 

humana, e estabelece de forma hierarquizada, seja pela produção material, seja pelo 

avanço tecnológico, por isso esta relação também semiantropológica. 

CINEMA E MÍDIA 

Junto às nações modernas nasceram também a dominação evidenciada pela 

expansão mercadológica e pelo desenvolvimento industrial do século XIX, com este 

tempo moderno, novas ciências surgiram integrando estudos, conhecimento e 

interpretações sobre a sociedade que se formava a partir da contemporaneidade. Os 

sistemas comunicacionais, a cultura se destaca por exemplificar de forma nítida o 

processo de dominação que acompanha.  

As ações das instituições públicas, das empresas, da economia expressaram 

claramente os interesses de “organizar socialmente” pela força, com estratégias de 

estruturação e funções, mas com ar de democratização com visão no progresso social 

(Santos, 1996). 

Neste sentido semelhante ao que se estabelece no processo do campo 

comunicacional, com o olhar diversificado para a cultura se propõe para a sociedade, 

como unidade que a conceitua como área do conhecimento humano e social, 

interdisciplinar. O sentido menos explícito, menos lógico, onde não há delimitação, mas 

generalização, a igualdade, um campo, uma disciplina, um espaço que não ocupe ou 

atravessem entre si, (Braga, 2011). 

No filme de Victor Lopez A Lenda da Montanha de ouro, a maior parte de 

composição das imagens foram cedidas de arquivos de reportagens televisivas e 

pessoais realizadas ainda do período da extração inicial do ouro até os dias atuais da 

finalização do filme. 

Entre as emissoras; TV Cultura, SBT, Globo e Bandeirantes. Outras imagens 

foram cedidas do Arquivo Nacional (Da Operação Araguaia), Amazonas Imagens, e de 

filmes documentários, “Gold Lust”, da Adventure Film Productions, Getty Imagens e 

PUC Goiás “Montanhas de ouro” do diretor Adrian Cowell e acervo de Jean Manzon.  

A partir de 2000 a definição ficou mais nítida sobre o que pode vir a ser objeto da 

Comunicação no que o autor propõe quanto a definição de meios de comunicação, 

mídia e interações sociais pressupondo às autorias explanar sobre a capacidade de 
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desvelar sentidos e significados gerais que indiferentemente sejam preferenciais à 

temas fenomenológicos. 

De diferente forma A lenda da Montanha de Ouro, documentário de Victor Lopes 

é de certo uma montagem de imagens que descreve a história da maior corrida de ouro 

opondo-se a linearidade de uma narrativa histórica com começo meio e fim, 

caracterizando o próprio filme para compreensão indicada à realidade próxima do 

pensamento que influencia a interpretação do filme enquanto objeto deste estudo. 

Lopez começa a narrativa pelo fim apresentando discursos de diversos pontos de vista 

da realidade histórica; do garimpeiro “bamburrão”, do coronel da cidade que depois 

torna-se o único prefeito no Brasil quiçá na história mundial a ter seu nome na cidade, 

do apoio à extração do presidente da primeira ditadura brasileira, dos jornalistas que 

deixam a imprensa para garimpar. 

Agora será preciso delimitar a representatividade do objeto que comunica, e 

duas formas são intituladas; uma que qualquer objeto poderá vir a comunicar, mas seria 

meramente um pensamento diante a questionar e identificar o ser humano sobre 

determinado aspecto fenomênico ou mesmo cultural. Ou o contrário, analisar para 

descrever e apreender o espaço em que ocorre a processo comunicacional, 

sequenciando e pormenorizando o conhecimento sobre cinema como comunicação, 

onde ocorre a convergência entre cultura e comunicação. O funcionamento ternário da 

cultura de Jean Caune: 

“Esse modelo ternário, fundamentado na metáfora da expressão, 
estabelece uma permutação circula de três termos: 
- a expressão ou enunciação considerada um fato perceptível;  
- o indivíduo sujeito da enunciação; e 
- o quadro cultual e social no qual a enunciação ganha um sentido. 
” (2014, p. 89).  

Ainda como suporte de informação, uma fonte de significação.  2

Para BRAGA (2001), a interação social, “a conversação” seria o termo e a 

corrente mais abrangente dos estudos sobre Campo da Comunicação. Para ele a forma 

como a sociedade fala com a sociedade é o modo como relaciona-se é presumir o 

meio, a forma como se estabelece processo do Campo Comunicacional, seus 

comandos e as especificidades que normatizam cada área disciplinar na sociedade.  

 A arte, apesar de não ser produzida nessa intencionalidade, é um meio de conhecimento de uma 2

sociedade. Essa perspectiva permitiria considerar o conteúdo da arte uma informação?
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A partir de cada linguagem, método entre recursos da interação social será 

possível desvendar o ângulo que identifica o problema e elucida às trocas simbólicas 

características da própria definição do campo e solução do objeto comunicacional que 

fez eleger questões sobre a pesquisa in loco sobre os processos de estudos em 

comunicação: (i) a recusa da “mídia” como objeto específico (cursos de pós-

graduação);  (ii) não percepção do campo comunicacional na prática da pesquisa; (iii) 

ainda a definição do campo comunicacional nas definições abstratas do ângulo, prática 

e produção; (iv) não delimitação do “meio da comunicação” e “cultura” por exemplo. Os 

estudos utilizando a mídia (2001) como processo da comunicação e a negação da parte 

que modificou a visão do pesquisador/estudioso, que passou a analisar a mídia como 

parte comunicante do campo. 

LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA E COMUNICAÇÃO 

A comunicação está na essência do que Mafesolli chama de socialidade, do 

convívio coletivo, portanto inseparável, do encontro com outro, do comum, do sentido 

de união, de vibração, da totalidade, da compreensão de Heidegger – a partir de 

alguma coisa. Da epistemologia, do sentido que comunicação e informação possuem 

um único sentido, atuais e importantes para o tempo presente para recepção da 

informação – ser informado, ligado, formado. 

Mafesolli utiliza as concepções de Freud e Lacan para descrever que a 

comunicação tem sintonia com o simbolismo, seriam duas formas de pontos de vista: A 

de Freud; o simbolismo que refere diretamente a ideia. E outro a de Lacan; o 

simbolismo externalizado pelo homem, aquele que é exposto. Nestes sentidos então a 

ideia de que comunicação tem o valor da ideia e de ligação ao outro; religação. 

Obviamente o simbolismo usado como a referência ao cimento social quando se pensa 

sobre junção, sobre ligação, do sentido de liga, de cola. 

Outra característica - modus vivendi - considerada como principal da 

comunicação na pós-modernidade. Ponto de partilha, diferente da relação do que 

protagoniza a intelectualidade, controle social e poder dominante. Enquanto que 

informação está diretamente relacionada ao conteúdo útil que pretende resistir dividindo 

a mensagem, formando e unindo grupos, segmentos da sociedade, de acordo com 

estilos, reduzindo localmente informação para o tal encontro com outro. 
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Os discursos, no caso do estudo sobre o cinema documentário são a perspectiva 

de relação de ligação entre a realidade e os significados diretamente da fala como 

linguagem, do sentindo comum de comunicação. 

Índio, o garimpeiro, é o primeiro a iniciar a história do filme narrando o episódio 

do primeiro encontro com ouro. Ele estaria entre os primeiros trinta homens a ser 

convocado pelo descobridor Genésio, dono da fazenda chamada Três Barras – quem já 

conta esta parte da história é Trovão, também garimpeiro.   

Índio fala da água que é retratada na imagem. Um rio fundo, mas que na verdade 

é todo subdivido e mais parece um vale.  

Quanto menor o esforço para compreender. Se mais próxima a informação 

melhor é o entendimento e interesse do ouvinte. O contrário para o que elabora – o 

jornalista – que está à frente da informação, do fato.  

A interatividade é fator imperativo da comunicação atual. O maior interesse está 

na compulsividade pela questão política onde estão localizadas as questões que afetam 

a vida cotidiana, do que gera e mobiliza os grupos próximos, comunidades, conjuntos 

de informações, o que Maffesoli chama de aspecto da tribo em torno do totem, do 

símbolo que representa a comunidade no sentindo de comum. 

A informação enquanto forma de comunicação pode vir a ser entretenimento 

exemplificado pelo diálogo sobre o tema com os amigos após café da manhã, ligação 

com outro – comunidade de espírito – a possibilidade de dar sentido às ideias, sonhos, 

reflexão, etc. A virtualidade que proporciona a sensação de motivação, agendamento, 

pautas de sugestão e continua, mas com tema diferente para o próximo dia. 

O destaque da redução de interesse do contato-social está em contrapartida 

contrária a forma geral que privilegia a individualidade como um resultado exato de uma 

inversão matemática. E é deste ponto que se estabelece então as inúmeras 

possibilidades de pesquisa em comunicação /informação. Fórmulas antigas que servem 

às explicações atuais dos fenômenos comunicacionais que sempre estiveram presentes 

mesmo diante a tecnologia é necessário questionar constantemente; comunicar quer 

dizer ao outro. 

Atração e repulsão, características da informação, do conteúdo por transmissão, 

o sim e o não da convivência, a relação comparada as ideias que se estabelecem sobre 

as grandes cidades que são expressão como forma de comunicação. A imagem como 

forma desta significação e ressignificação do que está no imaginário, a imagem e o 
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valor de mil palavras. Universalismo dando espaço ao sentido global, a relação do 

homem com a mídia.  

Procura das passagens, do sonho para a realidade da vida cotidiana. O objetivo 

de entretenimento é substituído pela utilidade pública. Pragmatismo e intelectualidade 

todos sentidos que a comunicação pode ser e ter como função ou apenas comunicar, 

simplesmente.  

CINEMA, MÍDIA E CULTURA 

Da origem aos dias de hoje, mas com partes delimitadas que discorre 

controversa e diversificadamente das ligações entre mass média e cultura popular de 

compreensões amplificada dos sentidos. 

Escosteguy (2010), ressalta que os conceitos abordados; cultura popular e mass 

média tem a premissa do controle e estrutura que diferenciam as classes sociais, pois 

isto sua amplitude sugerida. Ao observá-los é necessário aprofundar e dimensiona-los 

para além do campo comunicacional. 

As origens dos Estudos Culturais têm fundamentos autobiográficos, e em parte 

história cultural de Richard Hoggart em The Uses of Literacy (1957); na construção 

conceitual de “cultura ordinária e comum” a partir do modo de vida e igualdades de 

existência no mundo das artes, literatura e música, em Culture and Society (1958), de 

Raymond Willians e na reconstrução histórica da sociedade inglesa por uma visão 

pessoal da história “dos de baixo” em The Making of the English Working-class (1963), 

de E.P. Thompson. 

O trabalho de Thompson já é influenciado pelo de Karl Marx. Para Thompson 

assim como Williams cultura é um conjunto de práticas e relações com base na vida 

cotidiana em que o homem é o centro. Só que Thompson não destaca a vida global, 

mas de forma diferente a enfrentar cada modo de vida. 

Sugerindo mais um texto sobre o tema mas sobre a configuração dos anteriores, 

Hall (1996b: 32) pontua exemplos do fenômeno do tempo em que aconteciam da 

emergência dos fatos na sociedade, como que soluções as problematizações dos 

processos. Portanto o trabalho de Stuart Hall é considerado relevante para os temas. 

Cultura não seria única, mas sim diversificada dependendo do local onde 

manifesta-se social, política e historicamente. Cultura seria a dinâmica representação e 

produção distribuídas de forma natural no relacionar e práticas econômicas que contêm 
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sentidos de cultura. Formas estas, materiais e significativas que destacam local 

socioeconômico. 

Para não se determinar apenas ao contexto socioeconômico da perspectiva dos 

Estudos Culturais, as análises dos estudos precisariam desenvolver além de 

“autonomia relativa” ou atividade criativa para que eliminasse um caráter de limitação 

de sua compreensão. Seria então preciso estabelecer uma compreensão acima da 

confecção de artes enquanto artesanato.  

A extensão deste conceito defasado sobre cultura romperia com o passado e 

alcançaria a profundidade do sentido de cultura a cultura como prática, do sentido de 

ações; como expressões de criticidade intervencionista.  

Foi a partir de 1960 que a tendência dos Estudos Culturais de oposição de 

culturas altas versus baixa, superior e inferior foram questionadas. 

Autonomias, complexidades simbólicas e crenças seriam consideradas fatores 

disciplinantes de seus princípios. Pode-se dizer que neste período já se classificava a 

cultura enquanto sua diversidade. Peculiaridades estas que mantiveram o histórico dos 

Estudos Culturais britânicos de forma particular e com pressupostos da teoria e da 

política da pesquisa.  

Para Jameson (1994) o viés político da pesquisa teria função de corrigir, enquanto 

política cultural referenciada pelos movimentos sociais do período. No viés teórico 

discutia-se o caráter anti-disciplinar deixando de lado a parte institucional mesmo diante 

a instituição. 

Nos 70, o questionamento sobre a forma instituída da cultura como disciplina é 

historicamente representada pela insatisfação e revisão de seus estudos até então. 

Sociologia, literatura inglesa e história seriam as primeiras disciplinas a ocuparem-se 

em discernir e elencar as formas de cultura popular, consistência de textos e 

textualidade e linguagem e literatura; a forma como se reproduziam estruturalmente e o 

processo subordinado; e conteúdo da “história de baixo” como cultura popular e 

oralidades. 

O cinema documentário como um nascimento e luta de uma linguagem 

representativa da história, comunicação, da cultura.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Tratar o cinema apenas como arte seria o equívoco como seria tratar o cinema 

documentário como mera descrição da realidade. O cinema documentário está para 

lembrar que cinema se trata de uma linguagem que comunica, informa, documenta 

aspectos da cultura e dialoga entre as disciplinas como meio que intensifica interação e 

convergência entre as práticas da comunicação. 

 Precisamente pode-se observar como meio a linguagem cinematográfica no 

campo da comunicação posto que estão próximas de conceitos e teorias que transitam 

entre múltiplos discursos e aspectos da informação que garantem como forma e 

explicação para discussões também sobre a imagem, narrativas e ângulos que 

pressupõem significados da realidade, da sociedade, da observação direta, da 

construção reflexiva e que caracterizam o objeto e objetivo do estudo. 

 Seria então nesta socialidade, do instinto social por expor um assunto como o do 

cinema, como representante da comunicação de forma abrangente, de modo 

sistemático e escrito a partir das oralidades do cinema documentário – especificamente 

do filme A lenda montanha de ouro – que alcança muitas histórias; versões de 

possibilidades de persuasão, é como atuar no convencimento de uma redação 

publicitária para uma propaganda onde o mito precisa sobressair-se sobre a realidade.  
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ANÁLISE SEMIÓTICA DA OBRA “IMPULSOS IMITATIVOS” DO ARTISTA 
ÉLCIO MIAZAKI 

Bianca de Nazaré Teixeira Martins CHAMA  3

RESUMO: 
Este artigo faz uma análise semiótica da instalação artística “Impulsos Imitativos”, do artista 
paulista Élcio Miazaki. A obra foi exposta no IX Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia, na 
cidade de Belém, no estado do Pará, durante o primeiro semestre de 2018. A partir de conceitos 
de autores como John Dewey e Charles Peirce, o estudo busca entender os signos e 
significados repassados pelo trabalho do artista plástico e como a arte precisa do espectador 
para ser entendida. Para um resultado final foram utilizadas pesquisas bibliográficas e uma 
entrevista com o artista visual. 

PALAVRAS-CHAVE: Semiótica; Signo; Significado; Arte; Representação. 

SEMIOTIC ANALYSIS OF THE WORK “IMITATIVE IMPULSES” 
OF THE ARTIST ÉLCIO MIAZAKI 

ABSTRACT: 
This article presents a semiotic analysis of the artistic installation “Imitative Impulses” by São 
Paulo artist Élcio Miazaki. The work was exhibited at the IX Contemporary Contemporary 
Photography Prize in the city of Belém, Pará State, during the first semester of 2018. Based on 
concepts by authors such as John Dewey and Charles Peirce, the study seeks to understand 
the signs and meanings. passed on by the artist's work and how art needs the viewer to be 
understood. For a final result we used bibliographical research and an interview with the visual 
artist. 

KEYWORDS: Semiotics; Sign; Meaning; Art; Representation. 

ANÁLISIS SEMIÓTICO DE LA OBRA “IMPULSOS IMITATIVOS” 
DEL ARTISTA ÉLCIO MIAZAKI 

RESUMEN: 
Este artículo presenta un análisis semiótico de la instalación artística "Impulsos imitadores" del 
artista paulista Élcio Miazaki. El trabajo fue exhibido en el IX Premio de Fotografía 
Contemporánea Contemporánea en la ciudad de Belém, estado de Pará, durante el primer 
semestre de 2018. Basado en conceptos de autores como John Dewey y Charles Peirce, el 
estudio busca comprender los signos y significados. transmitido por el trabajo del artista y cómo 
el arte necesita que el espectador sea entendido. Para un resultado final, utilizamos la 
investigación bibliográfica y una entrevista con el artista visual. 

PALABRA CLAVE: Semiótica; Signo; Significado; Arte; Representación. 
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INTRODUÇÃO 

O IX Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia trouxe, na edição de 2018, o 

tema “Realidades da Imagem, Histórias da Representação”. No total, 30 obras, entre 

fotografias, instalações e audiovisual, foram expostas durante o primeiro semestre do 

referido ano no Museu de Artes do Estado do Pará, que fica na capital Belém. Muito 

mais do que um espaço de promoção da arte, o evento tem um significado social 

denso e de grande importância para o desenvolvimento do intelecto cultural da 

sociedade. A arte é muito mais do que observação. Para ela de fato ser 

compreendida é preciso entender todo o contexto que está por trás da sua existência. 

Sempre há uma significação além do que existe de concreto e visual. Para John 

Dewey (2010), a arte pode ser apreciada (meramente vista) ou compreendida 

(entendida na raiz, aprofundada 

no conhecimento). 

Todas as obras da Mostra trazem representações sociais como instrumentos de 

compreensão das concepções. Elas são o resultado da história de vida que o artista 

tem no meio social onde vive, na formação familiar, escolar, religiosa que teve. Segundo 

Serge Moscovici (1978), representação social ou coletiva é um fenômeno psicossocial. 

É um novo olhar sobre o indivíduo e suas interações sociais. As representações 

são construídas não apenas como fatos sociais, mas como interação entre os sujeitos. 

Especialmente para obra que será analisada neste artigo (“Impulsos Imitativos”), 

a interação entre o autor e o espectador se faz necessária para a compreensão final da 

mensagem. A bagagem cultural de quem vê também precisará ser aguçada, pois o 

tema em destaque exige o mínimo de conhecimento acerca da história política e social 

do país. Para uma análise mais fidedigna da obra, houve um contato com Élcio, por 

meio da internet. O objetivo era interpretar a proposta da arte a partir das palavras do 

próprio autor. 

ÉLCIO MIAZAKI E OS “IMPULSOS IMITATIVOS” 

A obra “Impulsos Imitativos” foi criada, em 2013, pelo artista brasileiro Élcio 

Miazaki, nascido no estado de São Paulo. O artista visual é arquiteto por formação e 

trabalha realizando projetos cujas criações partem de experimentações com tramas que 

trazem temas como infância, memória, patrimônio, cotidiano, dentre outros. Os 

trabalhos do artista abordam relações de simbiose e apropriação a partir do momento 
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que resgata e se inspira em exposições de outras autorias ou confecciona objetos que 

partem do comportamento e de características vegetais. Ao criar um trabalho, Élcio 

costuma fazer uma grande pesquisa em dados históricos, materiais de época e nisso 

encontra com outros artistas que abordam a temática, apesar de que os resultados são 

distintos. 

Para trabalhar a ideia da obra, o autor se utilizou de objetos e fotografias. Um 

dos mais emblemáticos é o quepe. Ele aparece adaptado com uma espécie de 

parafuso, que transforma o material em um protótipo de moedor (Anexos, Figura 1). 

Segundo o artista, esse artifício foi usado para que eles voltassem à forma original. 

Certamente, tem um paralelo à rigidez, desejo de controle e à própria repressão vivida 

durante a ditadura militar (de 1964 a 1985). A imagem também traz uma mensagem 

subliminar de imposição, censura. À época, governada pelos militares, as pessoas não 

tinham a liberdade do pensamento, tudo era imposto, “injetado na mente” conforme a 

necessidade e o interesse político. A mente era triturada pela imposição. 

Outros objetos utilizados na intervenção artística foram cintos e vendas. Com as 

fotografias que remetem às figuras militares, eles compõem uma continuação do 

trabalho. Retiradas de acervos particulares, manuais, livros didáticos, mídias sociais, 

as imagens têm procedências diversas e parecem ser de um passado distante. 

Através de montagens e transposições o artista liberta intenções, particularidades e 

gestos contidos nas imagens com o intuito de revelar o papel de conformadoras de 

comportamentos e levantar questões sobre os valores culturais históricos e sua 

evolução ao longo do tempo. As vendas nos olhos foram uma forma encontrada por 

Élcio de abordar o apagamento das identidades e individualidades. Segundo o artista, 

o meio militar acaba anulando essas características humanas. Ele cita como exemplo, 

para enriquecer o discurso, o fato de que no meio das forças armadas os militares 

iniciantes são identificados apenas por números e não pelos próprios nomes. Em 

termos técnicos, o 

uso das cintas também foi uma forma de fixar as fotos na caixa e prender a moldura. 

Vale ressaltar que o objeto também remete aos muitos casos, e até crimes, 

consolidados na época militar que ficaram impunes e caíram no esquecimento. A faixa 

que esconde o rosto traz a ideia de camuflagem dos criminosos e de apagamento da 

memória dos presos e perseguidos políticos do período (Anexos, Figuras 2 e 3). 

De acordo Élcio, através desta intervenção (“Impulsos Imitativos”), ele também 
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faz uma crítica às manifestações ocorridas no Brasil, em junho de 2013, quando a 

imprensa vinha, segundo o artista, sofrendo ataques por parte da polícia. Para o artista, 

era como se a democracia estivesse sob a ameaça de ser reprimida novamente. Ele 

acha que o Brasil vive sempre na iminência de algo muito grave retornar (a ditadura 

militar). 

Mas há outras mensagens subentendidas no conceito final da obra como, por 

exemplo, uma crítica à obrigatoriedade dos homens se alistarem ao Exército. Esta 

prática é um dos momentos onde, segundo Élcio, o homem sente que não tem poder 

de decisão, de escolha na própria vida. Além disso, para ele, o Exército é também um 

microcosmo da sociedade a partir do instante que uniformiza os soldados, anulando as 

individualidades e identidades. 

Em tempos de polarização e intolerância, o artista levanta questionamentos 

acerca da identidade social do brasileiro, da postura diante dos eventos históricos e a 

própria vida. Ao escolher pela simbologia das Forças Armadas para tratar de assuntos 

universais , Élcio busca, mais até do que ilustrar o que foi o período militar, provocar 

uma reflexão interna no espectador. 

Metaforicamente, “Impulsos Imitativos” indica que o homem é um soldado 

abandonado à própria sorte em um campo de batalha interior, face a face com o maior 

inimigo, aquela imagem que insiste em limitar e que não permite existir. 

A ANÁLISE SEMIÓTICA 

Charles Peirce (2010) chama de semiose a atividade de produzir significados; 

aquilo que procura relacionar a linguagem com outros sistemas de signos de natureza 

humana ou não. Na visão do autor, o mundo é uma entidade essencialmente semiótica, 

pois toda a realidade se constrói por meio de signos, ou seja, por meio de veículo 

imerso em significados. 

Para John Deely (1990), outro estudioso da teoria semiótica, a ação do signo é 

sempre mediada. O signo não apenas representa algo que não ele mesmo, ele faz isso 

para um terceiro. Ou seja, o objeto em questão nunca é apenas um objeto, ele sempre 

possuirá uma interpretação dupla: existe um signo com significado e um com 

interpretante. Deely acrescenta: 
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Para a relação de signo com significado existir enquanto relação 
sem ió t i ca (po r exemp lo , f umaça com s igno de f ogo ) , 
independentemente de essa relação existir também didaticamente 
(digamos, como uma relação de efeito  e causa entre a fumaça e algo 
que queima), a referência ao futuro num terceiro elemento, o 
interpretante, é essencial. (DEELY, 1990, p. 53) 

Segundo os autores, em primeiro lugar, é preciso compreender que o signo 

depende de algo que não ele mesmo para ter um significado, um sentido. Ele é 

representativo, subordinado a algo a mais (um conhecimento, por exemplo). Sem esta 

interpretação, o signo se limita a ser apenas um signo, um objeto, uma coisa. É algo 

superficial. 

Para ser signo, é necessária a representação de algo que não o próprio ser. Ao 

ser um signo, o objeto está preso a um outro, a um significado. O conteúdo atrelado ao 

entendimento do signo é o que o faz ser classificado como tal. Para entender o signo 

tem que ter noção de relatividade, relação ou ser relativo. 

Muitos desses significados atribuídos aos signos vêm das experiências de quem 

atribui. Essa vivência ocorre continuamente, porque a interação do ser vivo com as 

condições ambientais está envolvida no próprio processo de viver. “As coisas são 

experimentadas, mas não de modo a se comporem em uma experiência 

singular” (Dewey, 2010, p. 109). 

Dewey (2010) volta à atenção para a experiência da arte. O autor considera a 

experiência estética de modo amplo uma experiência interligada: o espaço da arte na 

vida. Para o autor, é inconcebível separar arte de realidade cotidiana. Isolar os 

entendimentos abala a compreensão acerca do objeto, perde-se a origem/identidade 

daquela obra (daquele signo), o cenário de criação, o contexto, tudo se afasta da raiz 

existencial da arte. 

Na visão moderna contemporânea de Dewey (2010), a arte é um conhecimento 

científico e esse conhecimento vem acompanhado da experiência. A construção lógica 

da ideia permeada pelo vivido parte da abdução, indução e dedução. 

A abdução é algo novo, possível, que introduz ideias novas. A indução é a 

experiência propriamente dita e a dedução é a conclusão. Em outras palavras: a 

abdução faz uma mera sugestão de que algo pode ser; a indução mostra que algo 

atualmente é operatório; e a dedução prova que algo pode ser. 

O autor, inclusive, critica o distanciamento entre as áreas. Para ele, faz-se 

necessária uma fusão filosófica para diminuir o abismo entre o produtor e o consumidor 
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desta arte. Sem interpretante, os signos, como dito acima, perdem seus significados. É 

um processo cíclico onde para o denominador comum, todos precisam de todos. 
A arte é a mais universal e mais livre das formas de comunicação [...] 
é a extensão da função dos ritos e cerimônia unificadores dos 
homens [...] ela também conscientiza os homens de sua união uns 
com os outros na origem e no destino. (DEWEY, 2010, p. 62) 

Dewey (2010) reserva à arte um lugar especial na construção de seu 

pensamento e de suas obras, e este lugar é o da experiência, conceito chave para a 

compreensão de suas ideias. Para o autor, a arte usa as energias e materiais da 

natureza, amplia a vida, une significado com impulso e necessidades, produção de 

artefatos, sendo, desde os povos antigos um norteador da humanidade. 

A experiência completa inclui o fazer, o ver, o expressar. Dewey combate a 

hostilidade e o preconceito contra a arte útil e contra as práticas e técnicas 

consideradas inferiores ores, que reserva a pura contemplação às classes superiores. 

Quando um objeto artístico atinge uma classe, ele se isola das considerações humanas 

com as quais foi gerado. 

A arte, segundo o estudioso, não pode viver em um pedestal, isolada. O autor, 

inclusive, critica tal postura nos seus estudos. Esse afastamento, essa ideia de achar 

que arte é coisa de gente intelectual só dificulta a aceitação da massa. Esse 

afastamento, diz Dewey (2010), veio de um campo filosófico e não do da arte. 

Numa cosmovisão peirciana, é no prazer do cotidiano que se faz a arte. A vida se 

dá no meio ambiente (contexto). Os órgãos sensoriais derivam de experiências 

ancestrais. A sociedade está conectada com as histórias do passado. São culturas 

acumuladas que refletem nos órgãos. Se a criatura perde esta conexão ela morre. 

Segundo John Dewey (2010), há energia interligada entre as esferas, o que é um 

elemento primordial para esse relacionamento com o mundo. É uma forma de 

reconhecimento. 

CONCLUSÃO 

Partindo do conceito de Charles Peirce (2010), que diz que somos uma entidade 

essencialmente semiótica, a análise da obra “Impulsos Imitativos” permite afirmar o 

quanto a obra é rica em signos e significados, onde a própria expressão é a forma de 

entender. 

Através da intervenção, o artista faz, de certa forma, uma crítica à sociedade que 
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chega a arquitetar esquemas de poder e controle. Para Peirce (2010), o signo é o 

transporte/veículo por onde as coisas se manifestam e nesse caso, a obra é cheia 

desses meios. 

A obra traz uma representação a partir do entendimento e da concepção de 

quem a admira e uma imagem a partir da associação que se faz mediante aquilo que 

está armazenado na memória, no inconsciente. A interpretação da arte é possível 

porque o espectador possui um banco de dados construído por um repertório, uma 

bagagem cultural. Para Edmundo Husserl (1973), a nossa vivência associada à 

significações é um fenômeno. E a nossa interpretação deriva de um fenômeno. 

Nesta intervenção, na concepção de Dewey (2010), temos uma experiência 

estética de modo amplo, uma experiência interligada: é o espaço da arte na vida. Não 

tem como conceber o entendimento da arte sem levar em conta a vida cotidiana. A arte 

é prova viva que o homem pode restabelecer-se através de sentido, necessidade, 

impulso e ação. 

John Dewey (2010) diz que a arte não pode ser analisada de forma de isolada 

nem pode viver no isolamento. Este isolamento para ele afasta a arte da origem, da sua 

função e dos materiais que a constroem. Abala a compreensão acerca do objeto. 

A falta de entendimento profundo sobre o que é obra de arte acaba por afastar a 

sociedade de massa da sua admiração e percepção. A arte parece distante porque não 

é compreendida. Para compreender o estético no seu todo, é preciso entender primeiro 

a sua forma bruta (contexto, bagagem, histórico). 

Muitos significados dos signos presentes na intervenção de Élcio Miazaki são 

possíveis porque a obra faz parte de um conjunto. As demais artes expostas na Mostra 

conversam em uma mesma língua e convergem para uma mesma mensagem e 

direção. Tudo faz sentido quando se olha a intervenção e ao redor dela. Elas 

conversam, provocam a sabedoria, o intelecto e traduzem os dizeres do espectador. 

No mais, a análise final permite compreender a obra dentro de um modelo 

praxiológico, onde os sentidos são encarnados (tomam forma e podem ser aprendidos); 

a linguagem constitui uma realidade; o sujeito é dialógico, focado na ação/

operacionalização. 

Por fim, quando ao espaço onde a discussão esteve presente (a Mostra), pela 

primeira vez, houve uma cultura produzida não mais para uma elite social e intelectual, 

mas para todo mundo, sem fronteiras de país nem classes. 
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ANEXOS 

Figura 1 - Quepe com parafuso atravessado 

Fonte: Registro da pesquisa2  4

 Fotografias da exposição “Impulsos Imitativos”, feitas para este trabalho por Camila Rodrigues, 4

graduada em Educação Física, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, 
linguagem e Cultura (PPGCLC) da Unama. E-mail: camiius.rodrigues@hotmail.com.
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Figura 2 - Quadro com fotografia envolta por uma fita que cobre o rosto das pessoas 
(1) 

 
Fonte: Registro da pesquisa 

Figura 3 - Quadro com fotografia envolta por uma fita que cobre o rosto das pessoas 
(2) 

 
Fonte: Registro da pesquisa 
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CORPO FEMININO NAS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS CONTEMPORÂNEAS DE 
ELIENI TENÓRIO E PAULA SAMPAIO 

Helder Fabricio Brito RIBEIRO/UNAMA/PA  5

Analaura CORRADI/UNAMA/PA  6

RESUMO 
Este artigo busca compreender o corpo feminino como manifestação artística contemporânea a 
partir das obras de Elieni Tenório, na exposição “Volúpia”, de 2013, e das fotografias de Paula 
Sampaio, nos ensaios do “PROJETO | Antônios e Cândidas têm sonhos de sorte”, realizado no 
período de 1990 a 2010, e “Refúgio”, do período de 2003 a 2006. Trata-se de trabalhos 
artísticos consolidados sob uma perspectiva estética própria a cada artista. As metodologias 
utilizadas para este estudo foram: levantamento bibliográfico, pesquisa exploratória e 
observação participante. Os suportes teóricos adotados foram conduzidos por autores como 
Zygmund Bauman (2001), que discorre sobre a relação dos sujeitos na contemporaneidade; 
Stuart Hall (2005), que aborda a identidade na globalização; André Rouillé (2009), que debate 
sobre a estética fotográfica; Giorgio Agamben (2009), que discute o que é contemporâneo; 
Michel Maffesoli (1998), o qual desenvolve a teoria da imagem metafórica. 

PALAVRAS-CHAVE: Corpo; Feminino; Identidade; Cultura; Imagem. 

THE FEMALE BODY IN THE CONTEMPORARY ARTISTIC MANIFESTATIONS OF 
ELIENI TENÓRIO AND PAULA SAMPAIO 

ABSTRACT 
This article seeks to understand the female body as a contemporary artistic manifestation from 
the works of Elieni Tenório, in the exhibition "Volúpia", 2013, and the photographs by Paula 
Sampaio, in the essays of "DESIGN | Antônios and Cândidas have dreams of luck, "held 
between 1990 and 2010, and" Refúgio ", from 2003 to 2006. These are works consolidated from 
an aesthetic perspective of each artist. The methodologies used for this study were: 
bibliographic survey, exploratory research and participant observation. The theoretical supports 
adopted were conducted by authors such as Zygmund Bauman (2001), who discusses the 
relation of subjects in contemporary times; Stuart Hall (2005), which addresses identity in 
globalization; André Rouillé (2009), who debates the photographic aesthetics; Giorgio Agamben 
(2009), which discusses what is contemporary; Michel Maffesoli (1998), who develops the 
theory of metaphorical image. 

KEYWORDS: Body; Female; Identity; Culture; Imagery. 

EL CUERPO FEMENINO EN LAS MANIFESTACIONES DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
DE ELIENI TENÓRIO Y PAULA SAMPAIO 

RESUMEN 
Este artículo busca entender el cuerpo femenino como una manifestación artística 
contemporánea de las obras de Elieni Tenório, en la exposición "Volúpia", 2013, y fotografías de 
Paula Sampaio, en los ensayos de "PROJETO | Antônio y Cândidas tienen sueños de suerte ”, 
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realizada entre 1990 y 2010, y“ Refugio ”, de 2003 a 2006. Estas son obras de arte 
consolidadas desde una perspectiva estética de cada artista. Las metodologías utilizadas para 
este estudio fueron: encuesta bibliográfica, investigación exploratoria y observación 
participante. Los apoyos teóricos adoptados fueron realizados por autores como Zygmund 
Bauman (2001), que discute la relación de los sujetos en los tiempos contemporáneos; Stuart 
Hall (2005), que aborda la identidad en la globalización; André Rouillé (2009), quien discute la 
estética fotográfica; Giorgio Agamben (2009), quien discute lo que es contemporáneo; Michel 
Maffesoli (1998), quien desarrolla la teoría de la imagen metafórica. 

PALABRAS CLAVE: Cuerpo; Hembra; Identidad; Cultura; Imagen.  

INTRODUÇÃO 

 O interesse em desenvolver este artigo surgiu a partir do processo de percepção 

referente a duas artistas que extraem do universo cotidiano a criação de suas 

experiências artísticas constituídas no contexto por elas vivenciados, em suas 

passagens por lugares ou memórias, transformadas em imagens durante seus 

processos criativos. Refiro-me: a Elieni Tenório e Paula Sampaio. 

 Elieni Tenório nasceu em Mazagão município do Estado do Amapá, passou a 

morar em Belém desde 1954. Fez o curso de extensão no laboratório de pesquisa de 

artes da Universidade Federal do Pará (UFPA). No cenário artístico em Belém, Tenório 

já participa há algum tempo de exposições individuais e coletivas. A partir de 1992, foi 

sendo premiada em várias edições de salões de arte como o “Arte Pará”, realizado pela 

Fundação Rômulo Maiorana, e “Pequenos Formatos”, realizado pela Universidade da 

Amazônia (UNAMA) .  7

No ano de 2003, Tenório participou de algumas coletivas que tornaram seu 

trabalho conhecido fora do circuito nacional, como a coletiva de arte “Evidências”, em 

Kunsthaus na Alemanha. Já no ano de 2008, em Portugal, a artista expôs na 14ª Bienal 

Internacional de Vila Nova de Cerveira; em seguida, realizou sua exposição individual 

na galeria de arte do SESC-Belém e, ainda em 2008, apresentou-a na galeria 

Belleveue-Saal, na cidade de Wiesbaden na Alemanha. Atualmente, Elieni Tenório vive 

e trabalha em Belém, capital do Estado do Pará. 

 Paula Sampaio nasceu em Belo Horizonte no ano de 1965, veio para a região 

amazônica quando menina, já adulta elegendo a cidade de Belém como sua nova 

morada. Na capital belenense se firmou como profissional no campo da Comunicação, 

 Referência: Site Itaú Cultural. Disponível: <http://www.itaucultural.org.br > Acesso em: 30 nov 2016.7
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sendo seus primeiros trabalhos produzidos na década de 1980, quando ingressou no 

fotojornalismo. 

Com suas participações em oficinas de fotografia, Sampaio passou a 

desenvolver trabalhos significativos na área, chegando a fazer parte da comissão de 

repórteres fotográficos do Pará – Sindicato dos Jornalistas (SINJOR). Graduou-se em 

Comunicação Social pela Universidade Federal do Pará, e especializou-se em 

Comunicação e Semiótica pela PUC de Minas Gerais. Em sua trajetória fotográfica tem 

recebido o reconhecimento nacional, sendo premiada várias vezes; entre os seus mais 

importantes trabalho estão: Edital da Funarte/RJ, Mother Jones Internacional Fund for 

Documentary Photography /EUA, Fundação Vitae e Prêmio Porto Seguro Brasil de 

Fotografia/SP. Sampaio recebeu menções, distinções e indicações do IPHAN, 

Fundação Conrado Wessel, Instituto Marc Chagall, FINEP. Possui obras nas coleções 

do Museu de Arte Moderna de São Paulo, no Museu de Arte de São Paulo/PIRELLI, na 

Fundación Comillas e no ProDocumentales /Espanha, no Fifty Crows/EUA e no TAFOS/

Peru . 8

 No contexto acadêmico, sobre Elieni Tenório é possível encontrar pesquisas 

realizadas sobre a estética de suas obras. A dissertação de mestrado de Adelyze 

Marques apresenta uma abordagem sobre o universo da mulher nas obras de Tenório 

considerando-o um elemento fundamental para construção de suas pinturas e objetos. 

A autora relaciona, sobretudo, esse universo feminino com algumas músicas de Chico 

Buarque e com a arte da costura. Conforme Marques, 
Este fazer livre de que proporcionou a artista aprendizado e a 
oportunidade de se conhecer, saber os limites entre universos 
distintos, aquele proveniente da erudição, do ensino formal de arte 
e aquele conhecimento adquirido com a prática. A valorização do 
saber proporcionado pela vida foi muito importante para definir a 
forma  de  expressar   sua   arte.   Tenório aprendeu a selecionar 
os novos conhecimentos, relacionando-os com sua história (2011, 
p. 24).  

 Outra importante referência à estética de Tenório encontra-se no artigo “Nas 

suturas dos bastidores de Elieni Tenório”, de autoria de Janice Lima, pesquisadora do 

campo das Artes Visuais. Esse trabalho integra o projeto “Rios de terras a Águas: 

Navegar é Preciso” (2009), que venceu Edital patrocinado pela Petrobrás. Em relação à 

representação feminina na obra de Elieni Tenório, Lima comenta: 

 Referência: Site da Artista. Disponível: <http://paulasmapaio.com.br/bio/ > Acesso em: 02 out 2014.8
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Da representação figurativa da mulher, Elieni parte para 
elaboração de artefatos relacionados como o seu universo. Nesse 
momento, quando começa a se desvencilhar da figuração da 
forma feminina propriamente dita, se dá conta de que estava 
falando de si o tempo todo. É como afirma a curadora Lídia Souza: 
“A arte é sua catarse, seu começo-meio de vida. Nela se aglutinam 
o poder do devir, a reverência e a irreverência, a liberdade de 
divinizar-se e humanizar-se, sem censura” (2009, p. 46 apud 
SOUZA, 2006, p. 3). 

Em suas pesquisas Lima também desenvolve trabalhos sobre a imagética de 

Sampaio. No artigo “Paula Sampaio: uma andarilha entre a floresta e o mar”, a autora 

destaca que: 
Em suas fotografias surgem mulheres e homens que migraram de 
suas cidades de origem ou de outros lugares para as localidades 
que se estendem ao longo dessas estradas. Assim, vai colhendo 
as histórias de vida e registrando o cotidiano daqueles que se 
aventuraram ao desconhecido em busca de uma vida mais digna, 
trabalho e moradia. Mais que pessoas e seus cotidianos, Paula 
Sampaio captura por meio da lente de sua máquina sonhos e 
vidas. Em sua humaníssima capacidade de compreender o outro, 
entende que cada ser humano, ao longo da vida, constrói 
identidades e memórias, que são recortes de sonhos, histórias de 
vidas. Portanto, o respeito por essas identidades e memórias é 
determinante na sua maneira de conduzir-se por esses caminhos 
(2009, p. 112). 

 Partindo desse quadro, pretende-se neste artigo pesquisar os contextos estético-

metafórico, cultural e identitário, assim como a visualidade das imagens de Elieni 

Tenório e Paula Sampaio. As artistas possuem temas diferenciados nos trabalhos 

referidos acima, Tenório retrata mulheres que partem de suas lembranças durante o 

convívio com sua família ainda na infância no Amapá. Já Sampaio as mulheres de suas 

fotografias são trabalhadoras, pessoas que vivem na Rodovia Transamazônica e na 

Belém-Brasília. Ambas capturam suas imagens ou encontrada em lugares 

diferenciados: Tenório, em seu mundo artístico (ateliê), no contexto em que vive e viveu 

e Sampaio, em suas andanças por comunidades do Estado do Pará. 

O processo de criação das obras do “Volúpia” de Tenório parte de imagens 

pesquisadas e retiradas de sites da internet, nas quais realiza interferências 

sobrepondo texturas de obras feitas de traços expressivos. Já o processo de criação de 

Sampaio parte das fotografias captadas de suas experiências de vida, como as 

experimentadas na rodovia Transamazônica, em que percebeu e registrou em suas 

imagens nuances das relações sociais, culturais e políticas, dando voz aqueles 

“invisíveis” marginalizados do Norte do Brasil. 
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 Algumas indagações surgem, especificas a esta pesquisa: qual abordagem 

cultural e identitária emerge das imagens de Tenório e Sampaio? Qual mulher está 

presente nas imagens de cada uma das artistas? Em que contexto estético-cultural-

metafórico se dá os seus processos criativos? 

 A compreensão dessas manifestações artísticas é complexa e multicultural, por 

isso há necessidade de se estabelecer diálogo com teóricos de campos distintos. 

Recorreu-se, assim, a Zygmund Bauman (2001), especialmente no tocante à relação 

dos sujeitos na contemporaneidade; Stuart Hall (2005), no que concerne à questão da 

identidade na globalização; André Rouillé (2009), quanto ao debate da estética 

fotográfica; Giorgio Agamben (2009), no tocante à discussão do que é contemporâneo; 

Michel Maffesoli (1998), no que se refere à teoria da imagem metafórica.   

 Este trabalho está dividido em quatro tópicos, apresentando a seguinte estrutura: 

1Introdução, que traz informações gerais sobre o estudo e o caminho que a pesquisa 

percorreu; 2 O sujeito identitário contemporâneo nas obras de Elieni Tenório e Paula 

Sampaio; 3 A ressignificação imagética através da estética expressiva, metafórica e 

contemporânea; e, por fim, 4 Considerações Finais, as quais retomam os principais 

pontos desenvolvidos sobre as estéticas analisadas. 

O SUJEITO IDENTITÁRIO CONTEMPORÂNEO NAS OBRAS DE ELIENI TENÓRIO E 
PAULA SAMPAIO 

 É oportuno destacar que os trabalhos de Tenório e Sampaio são completamente 

diferentes quanto à estética, quanto às formas do fazer artístico. Todavia, neste estudo, 

é apresentada uma abordagem em que os conteúdos analisados se aproximam pela 

figura feminina, mesmo que em Tenório esse universo seja o seu foco e em Sampaio 

esse universo esteja integrado a outras questões, por isso será apenas um recorte que 

se pretende estabelecer. Nas duas artistas a representação da mulher ocorre em tempo 

e lugar diferenciados.  

Das obras de Tenório emerge uma reflexão da sensualidade da mulher por meio 

do corpo. No ensaio “Volúpia”, é plasmada uma mulher empoderada, em que seu 

domínio próprio parte de seus interesses para uma mudança de paradigmas sociais 

impostos; distanciando-se do quadro em que a mulher por muito tempo se manteve, 

estando na condição de submissão. O blog Novas-medidas (2013) referiu-se, de forma 

múltipla, sobre o trabalho de Tenório, destacando que: 

33



A languidez e sinuosidade das formas femininas sempre foram 
exploradas na profícua produção de Elieni Tenório, que nesta 
Primavera parece desabrochar em novas proposições a nos 
surpreender [...] “Volúpia” mostra a artista em um novo salto, 
adentrando impetuosamente em um território híbrido, e ampliando 
suas construções sem pudores [...] Elieni subverte a imagem 
tradicional da mulher-modelo-mãe-submissa, e rasga o vestido no 
meio do salão e se liberta: o mundo ganha uma artista de largos 
horizontes e olhar generoso (2013). 

  
 Na imagem (figura 01) a seguir é perceptível essa languidez, por meio do corpo 

feminino que é formado por uma “invasão” de curvas sensuais, exploradas de um 

ângulo sinuoso, em que a figura feminina se apresenta em um contexto de mistério, 

prestes a revelar ou desvelar algo, alguma sensação. O corpo encontra-se atravessado 

por seu poder de sedução. Estabelece-se, assim, um jogo enigmático entre o corpo 

(forma) e os traços abstratos presentes no fundo e sobre o corpo da mulher. 

Figura 01 – Exposição “Volúpia” – 2013 

 
Fonte: Obra - Acervo da artista Eliene Tenório 

   

Em relação ao impacto que a imagem provoca, pode-se dizer que Tenório faz de 

sua pesquisa imagética um ponto importante antes de aplicar suas interferências. 

Essas novas propostas de linguagens artísticas que envolvem tecnologias possibilitam 

atingir imaginários coletivos, os quais são impactados por meio de um processo híbrido 

e contemporâneo. 

Para Zygmunt Bauman (2001), essa condição de impacto híbrido 

contemporâneo, corresponde à modernidade líquida, que afeta diretamente a 

identidade do sujeito e as suas relações com o mundo. Neste sentido, novas leituras de 

símbolos e proliferação de informações advêm dos processos híbridos da globalização 

que terminam por afetar e tornarem fluídas as imagens na atualidade. Dessa forma, os 

34



“líquidos” em contato com os sólidos não se atrelam ao tempo, mas se desmembram 

em diferentes interpretações. Bauman assevera que: 
Os fluidos se movem facilmente. Eles “fluem”, “escorrem”, 
“esvaem-se”, “respingam”, “transbordam”, “vazam”, “inundam”, 
“borrifam”, “pingam”; são “filtrados”, “destilados”; diferentemente 
dos sólidos, não são facilmente contidos – contornam certos 
obstáculos, dissolvem outros e invadem ou inundam seu caminho. 
Do encontro com os sólidos emergem intactos, enquanto os 
sólidos que encontraram, se permanecem sólidos, são alterados – 
ficam molhados ou encharcados. A extraordinária mobilidade dos 
fluidos é o que os associa à idéia de “leveza” (2001, p. 8). 

 Sampaio constrói e tece a sua reflexão fotográfica em um contexto complexo 

sociocultural, a partir dos relatos e imagens de mulheres que registra em seus 

deslocamentos pelas estradas brasileiras, como ocorre no ensaio “PROJETO | Antônios 

e Cândidas têm sonhos de sorte”, no qual a mulher é revelada como um eixo 

substancial de força e resistência, essa mulher empoderada não é vista, nem sentida 

com uma fria objetividade ou ao primeiro olhar. A partir do que já existe Sampaio 

constrói uma imagem feminina de sobrevivência em cujo corpo encontra-se expressa a 

dor de uma crua miséria, presente na labuta do dia-a-dia. Parte do processo criativo de 

Paula Sampaio se ampara em suas vivências, nas percepções que tem do mundo, o 

que lhe possibilita a construção simbólica da mulher mãe e trabalhadora que enfrenta 

constantemente as mazelas do cotidiano. 

Figura 02: Imagem do ensaio PROJETO | Antônios e Cândidas têm sonhos de sorte - 1990 -2010 

 
Fonte: Fotografia de Paula Sampaio - Acervo da artista 

Percebe-se na figura 02 um tratamento quase cenográfico da imagem, uma 

dramaticidade presente na gestualidade da mulher com a criança, no preto e branco 

que retrata a tormenta anunciada pelas nuvens. A estética da luz, do enquadramento, 

reforça o drama. A mulher é identificada por sua condição social diretamente atrelada a 
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uma sociedade de desigualdades e de opressão, geradora de sofrimentos, os quais 

estão expressos no corpo, como denota sua expressão facial. Para Bauman (2001), o 

mundo é fugaz e transitório, sendo as relações humanas fragmentadas e também 

marcadas por trocas culturais viabilizadas pelos meios de comunicação, pela 

globalização. Mas, com todo esse fluxo, presenciam-se num mesmo país ou lugar 

pessoas distintas uma das outras, vivendo realidades diferentes sociais e 

economicamente.  

 O processo de representação do sujeito, visto de maneira globalizada, reverbera 

em uma identidade variável do ponto de vista particular das imagens aqui pesquisadas. 

Desse modo, o corpo feminino é plasmado com marcas identitárias, culturais e sociais, 

isto pode ser visto tanto na imagética de Tenório, com sua irreverência, quanto na 

poética de Sampaio, com a abertura para uma reflexão social do país. Neste momento 

a teoria de Stuart Hall (2005) auxilia na compreensão do processo criativo diferenciado, 

desencadeado na chamada globalização, delineado por três momentos impactantes da 

cultura: a desintegração, a resistência e a mutação, as quais possibilitam o surgimento 

de novas identidades híbridas. Para Hall, 
O efeito geral desses processos globais tem sido o de enfraquecer 
ou solapar formas nacionais de identidade cultural. Eles 
argumentam que existem evidências de um afrouxamento de 
fortes identificações com a cultura nacional, e um reforçamento de 
outros laços e lealdades culturais, acima e abaixo do nível do 
estado-nação (2005, p. 73). 

 Nessa linha de raciocínio, verificam-se os “híbridos culturais”, em que se 

desconstrói a identidade cultural nacional, deixando-a não unificada. Dessa forma, 

segundo o autor, as identidades culturais “são atravessadas por profundas divisões e 

diferenças internas, sendo unificadas apenas através do exercício de diferentes formas 

de poder cultural." (HALL, 2005, p. 62).  

Observa-se na figura 03, de Tenório, uma hibridização de teor visual, mas que 

revela um desprendimento de paradigmas sociais e culturais, desatrelado de um falso 

moralismo, o qual ainda é reproduzido na sociedade contemporânea. Com todas as 

conquistas femininas, ainda é vetado à mulher a manifestação livre de seus desejos, de 

sua sexualidade. O tratamento gráfico e a apropriação de imagens virtuais dão conta de 

uma estética contemporânea para tratar de um assunto ainda visto de forma 

repressora. 
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Figura 03 – Exposição “Volúpia” – 2013 

 
Fonte: Obra - Acervo da artista Eliene Tenório 

Na imagem de Sampaio, conforme figura 03, a mulher apresenta uma 

sensualidade, devido a roupa molhada colada ao corpo. Mas não está relacionada ao 

instante de prazer sexual como a imagem de Elieni Tenório. A sensualidade se 

apresenta num cotidiano lúdico misturado ou após uma ação de trabalho em que a 

figura feminina anda à beira do rio, sob uma espécie de ponte de madeira, entre bacias 

de roupas imersas na água. Entende-se com isso que Sampaio não somente registra o 

executar de tarefas femininas do dia a dia, como também captura uma cena tornando-a 

singular, reelaborando com sua poética a vida factual.  
Figura 04: Imagem do Ensaio “Refúgio” – Comunidade Umarizal-Baião/ PA – 2003 

 
Fonte: Fotografia de Paula Sampaio – Acervo da artista 

As imagens criadas por Tenório e Sampaio possibilitam a percepção de 

“deslocamento do sujeito” na contemporaneidade (HALL, 2005), imprimindo um 

processo que aciona uma série de dispositivos conceituais, como a construção 
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subversiva do ser feminino que ocorre na obra de Tenório e a experiência poeticamente 

documentada do feminino social nas fotografias de Sampaio.  

A RESSIGNIFICAÇÃO IMAGÉTICA ATRAVÉS DA ESTÉTICA EXPRESSIVA, 

METAFÓRICA E CONTEMPORÂNEA  
É oportuno dizer que os trabalhos artísticos de Tenório e de Sampaio são muito 

diferentes, inclusive com uso de técnicas distintas, porém, defende-se aqui que são 

fazeres aproximados quanto ao empoderamento da imagem feminina. Com base no 

estudo bibliográfico, o processo de criação e as experimentações artísticas, vão ser 

observardas a partir da metáfora das imagens e dos recursos estéticos 

contemporâneos usados nas obras pesquisadas. 

 Para análise dos trabalhos de Tenório e de Sampaio, consideram-se como eixos 

norteadores o teor narrativo e a ordem estética expressa nas imagens. Para André 

Rouillé (2009), as imagens fotográficas tendem a marcar impressões ou resgistrar o 

tempo passado no espaço percorrido; esse apontamento encontra acolhida nas 

imagens de Tenório, uma vez que sua obra utiliza uma transparência abstrata, quase 

uma tatuagem, que evoca volúpias femininas, desejos arcaicos traspassados por 

transparentes adornos, que seguem os movimentos dos corpos.   

Figura 05 – Exposição “Volúpia” – 2013 

 
Fonte: Obra - Acervo da artista Elieni Tenório 

A figura 05, de Tenório, evoca uma submissão sexual em relação ao homem, 

pela posição adotada, mas há uma liberdade na apresentação explícita do ato que 

mesmo envolto em névoa, ocorre no primeiro plano. Observa-se ainda uma mistura de 
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abstrações tecidas como tatuagem que se expandem de corpo a corpo, ocupando o 

espaço por completo da imagem. A opção gráfica reverbera e reforça o possível êxtase, 

as sensações corporais e mentais, causando, assim, no interpretante a percepção da 

sexualidade do gênero feminino que, apesar de reprimido, está presente na sociedade. 

Talvez esse processo de percepção se dê nas interpretações diversas da imagen 

construída, da abertura interpretativa tão usual na arte contemporânea. Sobre a 

questão do ser contemporâneo, Giorgio Agamben assinala que:  
É verdadeiramente contemporâneo aquele que não coincide 
perfeitamente com este, nem está adequado às suas pretensões e 
é, portanto, nesse sentido, inatual; mas, exatamente por isso, 
exatamente através desse deslocamento e desse anacronismo, 
ele é capaz, mais do que os outros, de perceber a aprender o seu 
tempo (2009, p. 58-59). 

Dessa forma, o indivíduo contemporâneo pode ser tanto aquele interpretante que 

se localiza em outro tempo, mas não pode negar o seu tempo presente, quanto o artista 

que evoca manifestações sensuais muitas vezes obscuras, existentes há muito no 

mundo. Para Agamben (2009), o ser contemporâneo mantém os olhos bem abertos 

para perceber não o que se encontra claro, mas sim o que se encontra obscuro. 

“Contemporâneo é, justamente, aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de 

escrever mergulhando a pena nas trevas do presente” (AGAMBEN, 2009, p. 63). 

Paula Sampaio sabe ver o que há na obscuridade, mas não mergulha nas 

profundezas do sexo, ela retira do corpo feminino as marcas ancestrais de uma 

resistência corporal e mental que datam de muito tempo. Apesar da dor o corpo tem 

força, vigor para a luta cotidiana contemporânea. Muitas fotografias de Sampaio, 

mesmo nos dias atuais, atravessam um cortejo de memórias, tornam presente 

simbolicamente os vestígios da cultura e dos enfrentamentos do negro no Brasil. Trata-

se de uma fotografia capturada no presente, mas que se remete ao passado 

entranhado na pele, visivel no ângulo fotográfico adotado, como pode ser visto na figura 

06 abaixo. 

Pode-se dizer que a obscuridade referida por Agamben (2009) se faz presente 

nas fotografias de Sampaio não como algo incompreendido ou confuso, mas como algo 

suspenso, à espera de ser encontrado, percebido. As imagens criadas pela fotógrafa 

também perpassam a questão documental de uma comunidade, mas vai além desse 

aspecto.  Rouillé (2009) considera que as imagens captadas do real, podem trazer uma 

expressão estética documental, em que o acontecimento em meio a sua representação, 
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apresenta códigos da ordem da arte que ultrapassam o sentido relacionado apenas 

com a realidade.  
Figura 06: Imagem do Ensaio “Refúgio” – Umarizal - Baião/PA – 2003 

 
Fonte: Fotografia de Paula Sampaio – Acervo da artista 

A representatividade da figura 06 apresenta uma mulher da comunidade de 

Baião/Umarizal-PA, indiciando o cotidiano feminino num contexto de atividade 

laborativa braçal, na constante lida com a terra. A imagem também evoca elementos 

que remetem ao processo de memória coletiva vivido pelos antepassados dessa mulher 

negra (descendente de negros escravizados), possibilitando-nos pensar, assim, a 

relação de construção de uma identidade histórica social dessas comunidades pelas 

quais Sampaio percorreu e capturou exatamente essas imagens. 

 Quanto ao mundo artístico de Tenório, faz-se necessário destacar que em suas 

imagens há um ponto metafórico proveniente de seus traçados abstratos; estes 

concebem formas diversas que dialogam com a sensualidade dos corpos. Esse aspecto 

metafórico está presente na obra de Elieni Tenório no sentido sublinhado por Maffessoli 

(1998) como uma força do pensamento, do sentir. Sobre a questão da metáfora, 

recorre-se às palavras de Michel Maffesoli: 
Metáfora é bem antiga. Para Aristóteles, por exemplo, ela não 
passa de um jogo do espírito; sinal de debilidade, mais do que de 
força do pensamento. É exatamente o oposto que eu gostaria de 
sublinhar [...] principalmente, põe em comunicação de sentimento 
com o outro (1998, p. 147). 

 Identifica-se que a linguagem usada nos trabalhos de Paula Sampaio e Elieni 

Tenório são distintas, há grandes diferenças ao abordarem a mulher, mas ambas 

discutem questões sociais que dizem respeito ao universo feminino e que ainda devem 

ser ultrapassadas seja na ordem da sexualidade, seja na ordem econômica e do 

trabalho. As duas artistas concebem suas obras a partir de pontos de vista que podem 
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remeter a diversos tipos de observação, interpretação, ressignificando a imagem 

feminina. Para Maffesoli (2009), a metáfora atua como uma ferramenta que favorece e 

impulsiona especulatório. Com isso, note-se que cada uma das artistas estudadas 

nesta pesquisa, enquanto criadoras, se expressam diferentemente em relação ao fazer 

artístico, entretanto, suas imagens metafóricas, sociais ou puramente estéticas, 

ressignificam a imagem da mulher, evocam possivelmente inúmeras emoções, sejam 

estas neutras, passivas ou ativas. 

 O tratamento visual apresenta pontos distintos nos trabalhos de Tenório e de 

Sampaio. Nas imagens de Tenório, observa-se uma mulher sensual, sem vulgaridade e 

ao mesmo tempo com autonomia sobre suas vontades e condutas, em que as regras 

sociais não determinam seus caminhos ou desejos. Trata-se de um aflorar de 

sensualidade entrelaçada a forma física particular, que vem da mistura de técnicas 

utilizadas. Em Sampaio o tratamento dado as suas imagéticas vem dum diálogo entre o 

pensamento, que provém da voz dada as pessoas que moram nessas comunidades por 

onde passou, que está presente nessa poética desenvolvida em fotografias narradas e 

na transposição de elementos que compõem seu processo técnico e de  experiência, 

em que sua singularidade se dá no pictórico, na estética e nas sua atitudes como 

fotógrafa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste artigo, buscou-se compreender as manifestações artísticas imagéticas de 

Elieni Tenório e de Paula Sampaio, que através do fazer artístico criaram formas 

distintas de representar a figura feminina. As imagens de Tenório demonstram a mulher 

plasmada diante do físico, do corpo em movimento, diluído nos grafismos simbólicos de 

expressividade suave e representacional. Em Sampaio a expressividade cultural parte 

de pesquisas etnográficas ao longo de suas jornadas por comunidades tradicionais, em 

que sua experiência se realiza em local de cultura preservada, em contato com 

mulheres negras, as quais foram capturadas fotograficamente. 

 No tempo atual expressar a figura feminina é símbolo de resistência, como o 

propósito de preservar a cultura ou apenas documentar que a mulher de hoje não 

precisa se esconder ou se submeter às regras de uma sociedade machista e desigual. 

No mundo globalizado, os direitos são massificados, criados seja nas conexões com a 

urbanização ou com a ruralidade. Reforça-se, nesta pesquisa a identidade de camadas 
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e valoriza-se da categoria feminina, a qual se põe em evidência. Nesse sentido, a 

simbologia representativa da mulher ou do corpo feminino não se submete aos dogmas 

de beleza, de convenção ou de situação econômica.  

 As interações simbólicas de Tenório e de Sampaio, referentes ao corpo feminino, 

possibilitam sentidos e ressignificações que podem ser interpretados de diferentes 

maneiras por espectadores, os quais recepcionam as imagens com inúmeras leituras, 

que não advêm somente do estado contemplativo, podem vir também das ações 

reflexivas sobre a preservação de culturas, ou sobre a valorização da mulher na história 

da sociedade. 
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UM DIA QUALQUER E O CINEMA OLYMPIA COMO OBJETO DE RELAÇÃO 
ESTÉTICA NACIONAL   

Enilene Débora Leite RODRIGUES  9

Marcia NUNES  10

RESUMO: 
Neste artigo, busca-se construir uma reflexão sobre as relações que sustentam a história do 
cinema, à partir de um contexto de como aconteceu a recepção deles nacionalmente e em 
especial na cidade de Belém nas décadas de 1960, considerando neste estudo a forma de 
projeção fílmica, assim como os acontecimentos, o estilo e a maneira de viver da sociedade 
belenense nesse período da história. Partindo da análise do filme Um dia Qualquer de Libero 
Luxardo, contextualiza-se o comportamento da sociedade na época. A ideia é discutir a história 
desse filme como objeto e sua capacidade de se manter na memória dos belenenses, 
buscando através de diferentes abordagens de teóricos e pesquisadores como Charles Peirce, 
Verón e Immaculata, respostas para a compreensão da estética no contexto cinematográfico.   

PALAVRAS-CHAVE: Um dia Qualquer, Cinema Olympia e estética. 

UM DIA QUALQUER AND CINEMA OLYMPIA AS OBJECT OF NATIONAL A 
ESTHETICAL REALCTIONS SHIP. 

ABSTRACT: 
In this article, seeks to build a reflection on the relationships that underpin the history of cinema, 
from a context of how their reception took place nationally and especially in the city of Belém in 
the 1960s, considering in this study the form of projection filmic, as well as the events, the style 
and the way of life of the Belenense society in this period of history. Starting from the analysis of 
Libero Luxardo's film Um dia Qualquer, the behavior of society at the time is contextualized. The 
idea is to discuss the history of this film as an object and its ability to remain in the memory of 
belenenses, searching through different approaches, from theorists and researchers such as 
Charles Peirce, Verón and Immaculata, responses to the understanding of aesthetics in the 
cinematographic context. 

KEYWORDS: Um dia Qualquer; Cinema Olympia; esthetical.  

CUALQUIER DÍA ES EL CINE OLYMPIA COMO EL OBJETO DE LAS RELACIONES 
ESTÉTICAS NACIONALES. 

RESUMEN: 
En este artículo, buscamos construir una reflexión sobre las relaciones que apoyan la historia 
del cine, desde un contexto de cómo tuvo lugar su recepción a nivel nacional y especialmente 
en la ciudad de Belém en la década de 1960, considerando en este estudio la forma de 
proyección fílmica, así como los acontecimientos, el estilo y la forma de vida de la sociedad 
belenense en este período de la historia. A partir del análisis de la película de Libero Luxardo 
Cualquier día Es, se contextualiza el comportamiento de la sociedad en ese momento. La idea 
es discutir la historia de esta película como un objeto y su capacidad de permanecer en la 
memoria de los belenenses, buscando a través de diferentes enfoques. de teóricos e 
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investigadores como Charles Peirce, Verón e Immaculata, respuestas a la comprensión de la 
estética en el contexto cinematográfico. 

PALABRAS CLAVE: Cualquier día Es; Olympia Cinema; estética. 

HISTORIOGRAFIA INICIAL 

 O cinema Nacional posiciona-se no mundo principalmente durante o período da 

guerra que vai de 1914 a 1918, exatamente quando os países começam a desenhar 

suas fronteiras estratégicas nas nações. O início do século XX, marca um período de 

mudanças e percepção de diferenças nas diversas culturas e nacionalidades. Nesse 

período o cinema começa a ser mostrar como um dos meios de comunicação de 

grande influência política e econômica de toda uma sociedade.  

No Brasil, o cinema acompanha o desenvolvimento e crescimento de uma nação 

que sofre influência dos filmes estrangeiros, ao mesmo tempo em que começa nesse 

período a se preocupar com sua identidade. Toda essa discussão é desenvolvida 

através de pesquisadores do mundo, para um maior entendimento dos signos e seu 

significado representativo.  

Neste contexto, o cinema nacional à partir da década de 1960, começa uma 

ação contra a influência dos países estrangeiros em sua cultura, tornando-se a favor de 

um cinema com temas nacionais. Começa a surgir nesse período, filmes que buscam a 

sua própria realidade. No caso do Brasil, alguns longas-metragens começam a surgir 

em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro.  

Em Belém, que viveu na virada do século XIX para o XX um período de grande 

riqueza pelo auge da economia gomífera, também se desenvolve na cena cultural. Um 

lócus com várias salas de exibição de filmes começam a aparecer, tornando-se uma 

pioneira na produção do cinema. Ramon de Baños, considerado o percursor da 

cinematografia na região inicia uma série de documentários, que retratam todo uma 

sociedade com suas diferenças sociais e culturas diversificadas. Muitos cinemas de 

bairro começam a surgir na capital do Pará.  

As décadas de 1960 e 1970 seriam marcadas por uma produção 

primordialmente amadorística, onde vivencia um período marcado por arroubos 

produtivos, muitas tentativas frustradas de execução e uma crítica muito atuante nas 

produções desses Longas. Surge diante desse arroubo cinematográfico, o primeiro 

longa-metragem filmado e produzido no Pará, Um dia Qualquer, inteiramente rodado 
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em Belém e com os atores residentes na própria cidade. Toda a produção foi de Libero 

Luxardo, considerado o “Cineasta da Amazônia”(PINHO, 2015). Este artigo busca, de 

maneira geral, pontuar os aspectos encontrados nesta produção, sua influência e como 

se comportou diante da sociedade e sua representação estética. 

PANORAMA DO CINEMA NO BRASIL 

A fim de aprofundar discussões relativas ao cinema e sua experiência estética na 

comunicação da sociedade, precisamos apontar uma ideologia que circulava na época. 

Com uma forte influência norte americana diante de outros países menos 

desenvolvidos, o nacionalismo vindo dos Estados Unidos, desde os anos 50, 

ultrapassava as fronteiras de sua nação com autoridade na maneira de agir e pensar 

diante dos mais diversos agentes. O cinema desde país se transformou no próprio e 

único modelo de cinema apresentado. 

Os Estados Unidos se impõem com o domínio maciço de seus filmes e mantem 

uma forte influência, disponibilizando pouco espaço para a difusão de filmes nacionais. 

É portanto, um cinema industrial que se consolida em nível mundial, sendo um modelo 

e produto de exportação para todo o mundo através do próprio governo americano.  

Surge neste momento, os cinemas nacionais latinos, que se integram como uma ampla 

resistência ao imperialismo cultural e econômico dos Estados Unidos.  

O Cinema latino-americano se mostrou como uma comunicação de massa que ia 

contra o modo de produção, estilo e narrativa do cinema clássico americano. “O cinema 

veio a transformar-se para nós, em tais circunstâncias, num instrumento de identidade e 

emancipação” (HENNEBELLE, 1978). A busca de um cinema que aborde temas 

nacionais e populares, é percebido como uma ação internacional contra o domínio do 

cinema dos Estados Unidos, uma alternativa de luta a manipulação da comunicação 

nas telas e sua linguagem que impõe o primeiro cinema. 

A busca desse novo cinema nos anos de 1960, se atrelava não apenas a uma 

nova estética, mas também a modelos alternativos de produção que se interligam as 

novas formas de expressão nacional da época. Cada país procurou estabelecer 

relações mais fortes com sua nacionalidade. Identificar na sua língua mãe as locuções 

próprias, buscar os tipos de personagens; suas vestimentas; músicas e referências 

literárias que se caracterizem como próprias de seu país ou região. Sempre em uma 
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narrativa que identifique sua nacionalidade através dos filmes como a expressão de seu 

povo. 
[...] os fenômenos midiáticos são uma característica universal de todas 
as sociedades humanas, desde um primeiro estágio de semiose 
humana, iniciado a cerca de dois e meio milhões de anos atrás, com a 
produção de ferramentas de pedra. As consequências do fenômeno 
midiático da exteriorização dos processos mentais são discutidas, sendo 
destacados os momentos cruciais da midiatização, com respeito à 
aceleração do tempo histórico, bem como as rupturas entre espaço e 
tempo produzidas pelos dispositivos técnicos. Os fenômenos midiáticos 
são uma precondição de sistemas sociais complexos, e por isso a 
midiatização possui tanta importância quanto estes. (VERÓN, 2014, p.
13) 

As necessidade de afirmar e defender sua cultura, se faz diante do desequilíbrio, 

dos países mais desenvolvidos em relação aos que ainda precisam se estabelecer e 

garantir a permanência de valores e tradições. O filme se firma como um produto de 

influência, sem que os agentes sociais tenha plena consciência disto. Todo esse 

processo se faz como um instrumento de construção e afirmação da cultura nacional.   

Diante da problemática da ruptura de uma influência internacional, o cinema se 

mostra como um objeto de relação estética e de grande nacionalidade, visto que a 

exposição dos valores culturais e simbólicos mostrados nas telas dos cinemas, são 

como ferramentas de identificação de nacionalidade. 

PRIMEIRO LONGA-METRAGEM PARAENSE 

O primeiro longa-metragem filmado e produzido no Pará, é considerado um 

marco para a emancipação de uma cultura fílmica que apenas documentava ou assistia 

aos filmes internacionais. Belém ainda vivia das memórias e lembranças de um áureo 

período de abundância pela exportação da borracha, a cidade se adaptava a cultura de 

novos hábitos, entre eles, ir ao cinema.  Visto que, os cinemas de bairros no início do 

século XX eram espetáculos para classes menos abastadas da sociedade belenense. A 

construção de novas salas de cinema trouxeram outra realidade para uma sociedade 

que precisava caminhar, sem a ostentação e esplendor vivido pelo período gomífero.  

A sociedade belenense durante a metade do século XX teve a necessidade de 

vivenciar um novo conceito de capital simbólico, novas maneiras de interação cultural e 

passou a se diversificar em função de uma nova realidade financeira. Foi à partir de 

1912 que Belém recebeu novas salas de cinema, entre elas o Cinema Olympia que 
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precisou se adequar a vida moderna da época. Novos costumes de uma sociedade que 

encontrou nas telas dos filmes uma outra identidade cultural.   

O Cinema Olympia era palco da sociedade paraense, onde a predominância da 

Belle Époque reconstruía um cenário majestoso. O cinema mudo, era exibido com 

muita emoção, aventura e comédia desde o final do século XIX e início do XX. Uma 

integração de imagens que a cada cena mudava de música, provocando fortes 

emoções. Em meio a inovações cinematográficas. Belém passou por novas 

transformações no início da década de 1920, vivenciando uma crise que se arrastaria 

por um longo período, em decorrência da queda da exportação da borracha. 

Foi em novembro de 1930, que chega a Belém o cinema falado “Alvorada do 

Amor”, O filme exibido foi uma opereta, causando grande espanto a elite belenense. Os 

filmes exibidos inicialmente mudos, era substituído pelo cinema sonoro. O som 

conhecido como Movietone, aparelho que sincronizava som e imagem, substituiu o 

cinema mudo na época. Compreender essas mudanças no decorrer dos anos na 

cidade de Belém, influenciado pelo cinema, se faz necessário para avaliar as 

características comportamentais de uma geração, onde vivencia toda uma mudanças  

de valores. 

Diante deste momento de mudança histórica na cidade de Belém e sua relação 

com o cinema, foi apresentado no ano de 1965 o primeiro longa-metragem a sociedade 

paraense. “A partir de hoje o filme “Um dia qualquer” estará sendo apresentado no 

Cinema Olympia” (A província do Pará, “sucesso absoluto”, P.6). Sobre o filme, Veriano 

diz que “o tempo mostrou uma face impensada do filme. Hoje um documento histórico. 

De qualquer forma, foi a capital do Pará em uma época”. (VERIANO, 2006).  11

O longa-metragem Um dia qualquer, apesar de sua grande importância no 

contexto fílmico, foi pouco estudado. Sem dúvida que esse filme mostra através das 

imagens da cidade de Belém e de suas narrativas uma produção nacional com grande 

valor regional, sendo de uma valiosa importância para a comunicação e sua memória. 

Um filme totalmente produzido na cidade, com espaços físicos e atores engajados em 

uma cultura que reflete o modo de pensar e agir de uma gente do norte do país, não 

 VERIANO, Pedro.  Fazendo fitas: memórias do cinema paraense. Belém: EDUFPA,2006, p. 26. 11
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deixando dúvidas que a busca pela forma de expressão, foi bastante explorada nesse 

contexto fílmico.   

Um dia Qualquer é um filme que mostra Carlos sofrendo a perda física de sua 

esposa e à partir desse momento vaga pela cidade relembrando lugares que 

frequentava com sua amada. Carlos, o personagem principal, passa a demostrar todo 

um contexto emocional e sua relação com a cidade e sua gente. Vivencia momentos de 

incompreensão e desespero quando vaga pela cidade, convivendo, assistindo e 

revivendo lembranças de sua esposa. Esses momentos, reflete uma Belém com seus 

costumes, linguagens e imagens. Por não possuir um caminho determinado, Carlos 

segue pelas suas lembranças, criando um roteiro próprio, seguindo apenas seus 

instintos.   

 O filme retrata toda a perda de Carlos e a busca de si mesmo, assim como sua 

inadequação diante da perda e morte. Todo esse relato expõe uma maneira de pensar 

do homem moderno na nova sociedade. A cenas mostram toda um produção 

envolvendo a cidade e sua maneira de ser e viver. O filme além de retratar um modelo 

diferenciado da sociedade, também reflete a cidade com suas ruas, praças e história. 

Podemos na atualidade ter essas imagens como lembranças vivas de uma época ainda 

tão rememorada pela sua gente. 

 Libero Luxardo, produziu todo o filme e buscou mostrar uma Belém real, para ele 

o filme deveria mostrar a realidade como ela é, e não, como deveria ser.  Uma 

verossimilhança nas imagens é o que se tem de mais rico na temática das passagens e 

pessoas de Belém. A história de Carlos com suas dores e lembranças, nos remete a 

uma Belém que viveu e vive da memória de tempos de ascensão e glamour. Assim 

como Carlos o sentimento da saudade ainda existe no paraense, lembranças de um dia 

que já se viveu de muito luxo e ostentação. O Filme integra o passado e o presente em 

uma época que a modernidade se configurava como uma visão de que o novo sempre 

está preste a envelhecer.  

A narrativa de Um dia Qualquer se faz necessária, para entender como se 

apresentou o filme diante de uma sociedade em processo de transição, do passado 

para o presente. É perceptível que essa maneira de produzir reflete uma mudança, 

sendo o cinema, esse instrumento de construção e afirmação da cultura nacional. Essa 

mundialização expressa a problemática entre a cinematografia própria da América 

Latina e as estrangeiras. O filme Um dia Qualquer reflete o neoliberalismo e a 
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globalização que chegava aos cinemas nacionais e se contrapõem entre a dominação 

estrangeira é a circulação cinematográfica local. 

RUPTURA E GLOBALIZAÇÃO DO CINEMA  
O cinema à partir de 1960, caminhou para divulgar e afirmar sua cultura. Para 

Immaculata existe um “movimento de ruptura histórica ocasionado pelo que se 

convencionou chamar de globalização”. Emergem dentro desse campo novos 

movimentos nacionalistas para transformar os estabelecimentos culturais.  
Um campo é um espaço social estruturado, um campo de forças, há 
dominantes e dominados, há relações constantes, permanente de 
desigualdade, que se exercem no interior desse espaço, que é também 
um campo de lutas para transformar ou conservar este campo e forças. 
Cada um, no interior desse universo, empenha em sua concorrência 
com os outros a força (relativa) que detém e que define sua posição no 
campo e, em consequência suas estratégias (BOURDIEU, 1977) 

A atividade cinematográfica é resultado direto da busca de novas política e 

fomento do filme nacional gerado pela mundialização cultural.  As muitas reflexões 

sobre o cinema e sua importância na identidade nacional, fortalece a produção interna. 

Tal postulado permite o crescimento do cinema nacional ou regional, todo esse 

movimento é fundamental para o desenvolvimento e entendimento histórico do cinema. 
Os símbolos se expandem. Surgem por desenvolvimento a partir de 
outros signos, especialmente a partir de ícones ou de signos mistos que 
participam da natureza de ícones e de símbolos. Só pensamos através 
de signos. Os signos mentais são de natureza mista; as partes símbolo 
são chamadas conceitos. Se um homem cria novo símbolo, ele o faz por 
via de pensamentos que envolvem conceitos. Assim, só a partir de 
símbolos é que um novo símbolo se pode desenvolver (PEIRCE, 1972). 

 Ao longo dessa abordagem, pode ser observado que o cinema é parte 

inseparável da cultura, diante da busca pela globalização é impossível o cinema ser 

compreendido fora do contexto geral de uma nação. A produção e o consumo de 

audiovisual se insere em uma nova perspectiva de desvincular velhos conceitos e ao 

mesmo tempo inserir um novo pensamento de cinema. É sabido que “o desafio 

fundamental para os oprimidos do Terceiro Mundo, consiste em seu direito a voz, ou 

seu direito de pronunciar sua palavra, direito de auto expressão do mundo” (FREIRE, 

Paulo, 2007). 

Diante de uma nova dimensão do mercado do cinema, novos parâmetros de 

ação e relação com a sociedade são traçados. A formulação de novas leis, criação de 
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escolas, agência e institutos é vital para se ter um maior desenvolvimento 

comunicacional no mercado. É importante que as políticas públicas dialoguem com as 

políticas privadas, para que as empresas transnacionais fomentem o mercado de 

audiovisual. Sabe-se que essa divulgação de distribuidoras majors  e de grandes 12

exibidores, são fundamentais para que o cinema apresente hoje, melhor capacidade 

competitiva frente às industrias internacionais. 

O mercado visual atual encontra-se mais poderoso que nas décadas de 60 e 70. 

Mas ainda precisa caminhar e sair dessa timidez. Nos últimos anos houve, de modo 

geral um crescimento deste mercado apoiado nas políticas públicas locais e 

internacionais. Mesmo com esse incentivo e divulgação, percebe-se que ainda é 

necessário que haja um desenvolvimento do setor como um todo, ainda não se pode 

falar na autonomia das industrias cinematográficas na região. É notado, que todos os 

países da América latina dependem de incentivos públicos e privados para seu 

crescimento e desenvolvimento. 

A globalização se faz necessária para que os exibidores e distribuidores  formem 

uma estrutura comercial capaz de decidir o melhor caminho da atividade cinematografia 

do país, visto que os maiores beneficiários dessa comercialização da indústria 

audiovisual, ainda são as majors norte-americanos, os projetos brasileiros, salvo 

algumas exceções, não são beneficiários dessa negociação. 

A cinematografia brasileira torna-se dependente das empresas internacionais 

para se manter e sobreviver. Com o avanço da tecnologia e múltiplas maneiras de 

exibição os cinemas nacionais tiveram que se adequar a maneira de atuar, partindo 

para alianças internas e externa que os fortalecessem diante do mercado, 

reestruturando assim seus mecanismos de financiamento. 

A questão da contemporaneidade fílmica abordada, está em discutir e 

reconhecer como atuar no mercado atual sem perder sua identidade e valorizar o 

cinema interno. Um dos grandes desafios, é corrigir toda essa desigualdade cultural e 

manter uma conexão com as redes globalizadas. O cinema audiovisual na América 

latina, neste novo século, precisa buscar um maior equilíbrio junto as industrias 

internacionais, mantendo espaços independentes dentro desta mundialização 

cinematográfica. 

 São distribuidores internacionais de grande influência e líderes de mercado.12
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PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E EXIBIÇÃO 

Os números de filmes nacionais lançados nos países latinos cresceu, assim 

como o número de salas aumentou se comparado aos anos 60 e 70. Brasil, México, 

Argentina e Chile lideram o mercado de salas de projeção.   

Em pesquisa pelo database  o número de filmes estrangeiros lançados na 13

região é muito superior à partir do ano 2000 se comparado com os anos 60,70 ou 80. 

“Na Argentina foram lançados em 2006, 202 filmes estrangeiros, no Brasil 268, no Chile 

170 e no México 279” (Anuário Nielsen, 2006). O público de filmes estrangeiros 

continua disparado em relação ao número de espectadores de filmes nacionais.  

Os quatro países foram escolhidos como comparativos por serem os mais 

representativos da região e por disporem de informações sobre mercado 

cinematográfico sistematizados e coerentes. Durante muito tempo se acreditou que o 

aumento na produção do número de filmes realizados fosse suficiente para o 

funcionamento de uma indústria cinematográfica local. Mas percebe-se que o 

crescimento real não ocorre só quando ela é capas de produzir mais, mas 

principalmente quando ela é capaz de vender seu produto e por consequência ocorre o 

crescimento de produção e fomento local. 

O grande sucesso de público nacional, ainda esta associado a forma de 

distribuição e comercialização internacional. Um filme quando é distribuído por uma 

majors tem muito mais chance de ter sucesso de público, isso acontece por conta do 

maior investimento de cópias e nas campanhas de lançamento. No caso do Brasil no 

ano de 2006, 60% de seus filmes foram lançados por distribuidoras nacionais 

independentes.  

Sobre as exibições, a verdade é que não se pode mais pensar em um mercado 

cinematográfico nacional isolado do contexto mundial e a atuação destas empresas no 

âmbito internacional, são fundamentais para o fortalecimento desse mercado.  A 

construção de novos espaços de exibição e o apoio na distribuição de alguns filmes  

ainda depende do apoio estrangeiro. É perceptível que o desenvolvimento do mercado 

nacional e sua produção interna, ainda depende dos grandes distribuidores, o que torna 

esse processo mais danoso que benéfico. 

Assim, para se compreender um filme ou como acontece todo o processo de 

produção, distribuição e execução, é necessário levar em consideração; a época em 

 Fonte: GETINO, 2007; Database Mundo Filme B 3º e 4º edição, Anuário Nielsen 2006.13
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que a obra foi criada; quais as aspirações do momento vivido e as técnicas utilizadas e 

disponíveis. Em resumo, é importante saber as condições que o cineasta concebeu o 

filme. Quando falamos dos processos que envolvem a gestão de um filme, nos 

referimos a uma cronologia onde os fatos se desdobram conforme a realidade nacional 

e regional.  

HISTORICIDADE E CONCLUSÃO 

 Esse artigo visou chamar atenção à necessidade de uma reflexão sobre a 

história e historiografia do cinema na metade do século XX, sua formação e 

características de como a sociedade da época entendeu a chegada do cinema e a sua 

evolução. 

 O cinema, incorpora uma visão do meio, sua formação e influência em 

contraponto com os dias de hoje. Em um entendimento que aborda novos conceitos, 

métodos, praticas narrativas e novas tecnologias, cabe compreender tais questões de 

como o cinema, como o objeto de pesquisa, significa e se comporta aos novos modelos 

estéticos e  de exposição fílmica.  

Entre os anos de 1950 e 1960, a cidade de Belém já possuía uma forte influência 

nos meios cinematográficos, haviam muitos cinemas de bairro que recebiam a 

população com os mais diversos filmes. O cinema Olympia, Iracema, Nazaré, Moderno, 

Independência, Guarani, Vitória, Cine Brazilandia, Paraíso, Cine Pérola, Aldeia do 

Rádio, Cine Arte e Cinema Popular (PINTO, 2008, p.79).  

As exibições à partir de 1960 aconteciam constantemente, rodava deste os 

filmes comerciais como os clássicos e os considerado de arte. A Paramount Pictures 

Corporation, uma das principais empresas de estúdios internacionais, já promovia 

festivais de filmes na cidade de Belém. Neste período a capital do Pará já fazia parte do 

circuito comercial do pais. A cultura cineclube estava interessada em aprofundar o 

conhecimento no assunto.  

Muitos críticos de cinema faziam parte deste cineclube, como é o caso de 

Guilherme Sicsu um dos diretores do clube, onde afirma que “tivemos uma 

apresentação bem orientada de grandes cartazes da arte cinematográfica, durante o 

ano de 1959”. É possível à partir dessas informações perceber o valor do cinema na 

cultura da população paraense e entender sua importância e participação no contexto 

cinematográfico e comunicacional do país.  
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Belém permanecia como um importante centro de entretenimento no final da 

década da 50 e 60. E é nesse ambiente que Belém se destaca nas atividades 

cinematográfica e nas produções em busca de uma identidade própria diante de uma 

mercado tão globalizado. Em meio a toda essa valorização da produção que o filme Um 

dia Qualquer entra em cartaz, trazendo toda uma cultura e maneira de pensar de uma 

região que já se fazia presente diante dos críticos cinematográficos. 

No dia 26 de agosto de 1965 é lançado o filme de Libero Luxardo, como uma 

produção inteiramente local, com características de uma cidade e cultura diferenciada. 

Belém se fazia presente com o filme Um dia qualquer de Libero Luxardo como um dos 

primeiros longa-metragem produzido todo em formato regional. 
Em cartaz o tão esperado filme de Libero Luxardo ‘Um dia qualquer”, 
com todo um séquito de problemas de ordem material e de censura (a 
tesoura querendo funcionar contra a integridade da obra), um mundo 
enorme de curiosidade no seio do público em fase dessa que é a 
primeira produção de longa-metragem efetivada no Pará. (CASTRO, 
1965).  

 Muitas critica envolveram o longa-metragem de Luxardo, “a tentativa de querer 

integrar o nosso estado a um esquema em que se destaca Rio, São Paulo e 

Bahia” (CASTRO, 1965) foi um dos pontos mais questionados na estreia de Um dia 

Qualquer. Independente das críticas que incendiaram a mídia na época, a produção do 

longa de Luxardo foi fundamental para a cisão de modelos pré-concebidos, como os 

documentários e filmes norte-americano. Visto que, apenas os filmes internacionais 

eram os modelos de consumo.    

 O filme paraense busca o realismo da própria cidade e da vivencia de uma 

sociedade em mudança social. As pessoas, as ruas, as casas e os costumes, 

mostravam uma realidade que a população não queria crer que existisse, uma 

sociedade saudosa de um passado de luxo e ostentação que não pertencia mais a 

Belém.                

            A partir do filme Um dia Qualquer podemos pontuar aspectos estéticos e de 

comportamento em relação a essa nova maneira de ver o cinema. A virada dos anos 50 

para os 60 foi marcante para a transição do cinema clássico e moderno e realizou 

convergência ética com o neorrealismo, apresentando seu inconformismo ao mostrar 

uma sociedade com sua nova realidade e imperfeição. 

 O debate sobre o audiovisual reflete todo um conceito estético. As reflexões 

correntes sobre o produto cinematográfico mostra a importância da identidade nacional 
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para a indústria cultural, uma vez que a força do mercado de um país, está diretamente 

relacionada a sua produção interna. Este artigo busca a discussão do fortalecimento do 

filme nacional e regional, como forma de desenvolvimento cultural e expressão estética 

do cinema. 

REFERÊNCIAS 

VERIANO, Pedro. Cinema no Tucupi: SECULT, 1999.  

VERIANO, Pedro.  Fazendo fitas: memórias do cinema paraense. Belém: EDUFPA,2006 

CARNEIRO, Eva Dayane Felix. Belém entre filmes e fitas: a experiência do cinema, do 
cotidiano das salas às representações sociais nos anos de 1920. Belém, 2011. 

VERIANO, Pedro; ALVARES, Maria Luiza Miranda (org.).  Cinema Olympia- 100 anos da 
história social de Belém. Belém:GEPEN,2012. 

PETIT, P. Ramon de Baños: Do Rio Branco ao Olympia. Belém:GEPEN,2012. 

SOUZA, José Inácio. Salas de cinema e história urbana de São Paulo (1895-1930). São 
Paulo: Editora SENAC, 2016. 

PETIT, Pere. Ramon e Baños, um pioneiro do cinema catalão em Belém do Pará nos 
tempos da borracha (1911-1913). Salvador, 2010. 

DELEUZE, Guilles. Cinema 1- A imagem - Movimento. São Paulo: editora 31,2018. 

DELEUZE, Guilles. Cinema 2- A imagem - Tempo. São Paulo: editora 31,2018. 

DIDI - HUBERMAN, Georges. Diante da Imagem: questão colocada aos fins de uma história 
da arte. São Paulo: Editora 34, 2013.   

CASTELLS, Manuel. Internet e sociedade em rede. In: MORAIS, Denis de (org.). Por outra 
comunicação: mídia, mundialização cultural e poder. Rio de janeiro: Record, 2003, p. 255 - 
287. 

LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Loyola, 1999.  

MICHAELIS. Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. Disponível em: <http:// 
michaelis.uol.com.br/busca?id=vkowE#> Acesso em: 28nov2018. 

MUMFORD, Lewis. A cidade na história: suas origens, transformações e perspectivas. 
[trad. Neil R. da Silva]. 4ª ed. – São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
Database, Filme B, 2006. 

MELEIRO, Alessandra (org.). Cinema no mundo: indústria, política e mercado, volume II. São 
Paulo: Escrituras Editora, 2007. 

GETINO, Octavio. Cine Ibero americano: Los desafios del nuevo sigo. Buenos Aires: 
Fundación Centro Integral Comunicación, Cultura Y Sociedad, 2007. 

SILVA, Denise Mota da. Vizinhos Distantes: Circulação cinematográfica no Mercosul, São 
Paulo: Annablume, 2007. 

54



GOMES, P.E.S. Cinema: trajetória no subdesenvolvimento. Rio de janeiro: Paz e terra, 2° 
edição. 1986. 

HALL, S. A identidade cultural na pós modernidade. Ed. Rio e janeiro, 2005. 

DE LOPES, Maria Immaculata V. O campo da comunicação: sua constituição, desafios e 
dilema. Revista FAMECOS mídia cultural e tecnologia, num. 30, agosto, 2006, pp.16-30. Porto 
Alegre, Brasil. 

RAMOS, Fernando Pessoa. Teoria contemporânea do cinema: documentário e narratividade 
ficcional. São Paulo: São Paulo, 2005 vol. II 

Id. Teoria Contemporânea do cinema: pós-estruturalismo e filosofia analítica. São Paulo: 
SENAC, 2005. vol.II 

NICHOLS, Bill. A voz do documentário. In: RAMOS, Fernão Pessoa. Teoria contemporânea do 
cinema: documentário e Narratividade ficcional. São Paulo:SENAC,2005p. 50.vol II 

PARENTE, A. Ensaios sobre o Cinema do Simulacro: Cinema Existencial, Cinema Estrutural 
e Cinema Brasileiro Contemporâneo. Rio de Janeiro, Pauzilin, 1998. 

PINHO, Relivaldo. Antropologia e filosofia: Experiência e estética na literatura e no cinema da 
Amazônia. Belém: ed. Ufpa, 2015. 

OLIVEIRA, R.P. de. Amazônia, Cidade e Cinema em Um dia Qualquer e Ver-o-Peso. Belém, 
IAP, 2012. 

NUNES, P. Útero de Areia, um estudo do Romance Belém do Grão Pará, de Dalcídio 
Jurandir. Belo Horizonte, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 2008 (tese 
doutorado). Disponível em www.dominiopublico.gov.br. 

MARTINS, E. " Um dia Qualquer". In.VERIANO, P. A Crítica de Cinema em Belém, SECULT, 
1983. 

MESQUITA, D.Líbero Luxardo: Cineasta da Amazônia. Belém, Universidade Federal do Pará, 
1999 (trabalho de conclusão de curso). 

55



 

Comunicação e Tecnologias Digitais 

 

56



ENSINO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL NA AMAZÔNIA:  
TRANSCIPLINARIDADE, INTERDISCIPLINARIDADE, METODOLOGIAS ATIVAS E 

ADAPTAÇÕES DE CURRÍCULOS  14

Rodolfo MARQUES  15

Universidade da Amazônia (UNAMA), Belém-PA 

RESUMO 
Este artigo tem por objetivo fundamental a discussão do ensino superior no campo da 
Comunicação Social, prioritariamente na Amazônia, considerando-se a interdisciplinaridade, as 
metodologias utilizadas, as novas tecnologias e a necessidade de adequação às peculiaridades 
regionais. O conteúdo ministrado nas instituições de educação superior na Amazônia foca nas 
diretrizes previstas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP). No presente paper, para atingir os objetivos do trabalho, realizam-se uma revisão de 
literatura disponível, um breve debate conceitual a respeito da interdisciplinaridade e da 
transdisciplinaridade, além da exposição e da análise de alguns aplicativos que auxiliam como 
metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem dentro das salas de aula de 
Comunicação Social na região amazônica. 

PALAVRAS-CHAVE: Metodologias Ativas; Interdisciplinaridade; Transdisciplinaridade; 
Aplicativos. 

TEACHING OF SOCIAL COMMUNICATION IN THE AMAZON: TRANSCIPLINARITY, 
INTERDISCIPLINARITY, ACTIVE METHODOLOGIES AND CURRICULUM ADAPTATIONS 

ABSTRACT 
This article has as its fundamental objective the discussion of higher education in the field of 
Social Communication, primarily in the Amazon, considering the interdisciplinarity, the 
methodologies used, the new technologies and the need to adapt to regional peculiarities. The 
content taught in higher education institutions in the Amazon focuses on the guidelines provided 
by the National Institute for Educational Studies and Research Anísio Teixeira (INEP). In order to 
achieve the objectives of this paper, a review of available literature, a brief conceptual debate 
about interdisciplinarity and transdisciplinarity, as well as the exposition and analysis of some 
applications that help as active methodologies in the teaching process are carried out. -learning 
within Social Communication classrooms in the Amazon region. 

KEYWORDS: Active Methodologies; Interdisciplinarity; Transdisciplinarity; Applications. 

ENSEÑANZA DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL EN LA AMAZONÍA: TRANSCIPLINARIDAD, 
INTERDISCIPLINARIDAD, METODOLOGÍAS ACTIVAS Y ADAPTACIONES CURRICULARE 

RESUMEN 
Este artículo tiene como objetivo fundamental la discusión de la educación superior en el campo 
de la Comunicación Social, principalmente en la Amazonía, considerando la 
interdisciplinariedad, las metodologías utilizadas, las nuevas tecnologías y la necesidad de 

 Trabalho apresentado no VI Confluências – Universidade da Amazônia – 25 a 28.11.2019.14
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adaptarse a las peculiaridades regionales. El contenido que se enseña en las instituciones de 
educación superior de la Amazonía se centra en las pautas proporcionadas por el Instituto 
Nacional de Estudios e Investigación Educativa Anísio Teixeira (INEP). Para lograr los objetivos 
de este trabajo, se realiza una revisión de la literatura disponible, un breve debate conceptual 
sobre interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, así como la exposición y el análisis de 
algunas aplicaciones que ayudan como metodologías activas en el proceso de enseñanza. -
aprendizaje en aulas de comunicación social en la región amazónica. 

PALABRAS CLAVE: Metodologías activas; Interdisciplinariedad; Transdisciplinariedad; 
Aplicaciones. 

INTRODUÇÃO 

 A Educação Superior no Brasil vem passando por um conjunto de variadas 

transformações, tanto em relação às mudanças de diretrizes estabelecidas pelo 

Ministério da Educação – e a tendência do momento político atual, em 2019, é que haja 

ainda mais modificações –, quanto no que se refere ao uso mais efetivo e prático dos 

recursos tecnológicos e de novas metodologias dentro das salas de aula e, também, 

como instrumento extraclasse. 

Dentro da discussão a respeito do ensino da Comunicação Social no Brasil, 

esses dois elementos – diretrizes curriculares e recursos tecnológicos – ganham total 

protagonismo, juntamente com a percepção de que a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade trazem ainda mais complexidade aos processos educativos.  

A história do ensino da Comunicação Social no Brasil está vinculada aos anos 

1960 dentro de algumas instituições de educação superior, principalmente no eixo 

Centro-Sul (FIGUEIREDO, 1975; GALINDO, 1986; e PINHO, 1998). As habilitações em 

Relações Públicas, Jornalismo e Publicidade e Propaganda surgiram como as 

possibilidades para quem gostaria de “mergulhar” na educação formal nessas áreas. 

Nas décadas seguintes, os cursos se expandiram pelo Brasil e chegaram 

praticamente a todos as unidades federativas, ganhando algum espaço na região 

amazônica, tendo como referência a Universidade Federal do Pará (UFPA). Os cursos 

de Comunicação Social da UFPA , por exemplo, têm pouco mais de 40 anos de 16

funcionamento, sendo ainda relativamente “jovens” dentro do contexto acadêmico. 

Instituições particulares na região também mantém destacados cursos na área de 

Comunicação, como a Universidade da Amazônia – UNAMA –, também no Pará. 

 Informações disponíveis no link https://ascom.ufpa.br/index.php/cursos-da-ufpa/501-comunicacao-social-16

publicidade-e-propaganda acessado em agosto 2019.
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No ano de 2018 foi realizada, pelo INEP, mais uma edição do Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE), que avalia a qualidade da educação superior 

brasileira. As portarias que regem as áreas de Comunicação acabam direcionando a 

montagem e a aplicação de todas as principais matrizes curriculares do ensino dessa 

área do conhecimento no Brasil. Essas matrizes acabam buscando um conteúdo 

nacional que, além de ser algo muito amplo e buscando uma homogeneidade, 

desconsidera algumas peculiaridades regionais. Muitos conteúdos importantes são, de 

fato, contemplados, mas algumas adequações são sempre necessárias, em especial 

nos caminhos metodológicos e utilização de exemplos .  17

Pelas mesmas normas e diretrizes previstas na área da Comunicação Social 

(Jornalismo e P&P), a prova do ENADE tem 30 questões (3 discursivas e 27 de múltipla 

escolha), com situações-problema e estudos de casos. O perfil do egresso no contexto 

geral apresenta as seguintes características desejáveis, como a de um profissional 

crítico e reflexivo, com formação humana, científica e técnica, capaz de atuar frente à 

complexidade e à velocidade do mundo contemporâneo; inovador e empreendedor na 

criação e na execução dos processos comunicacionais; e estrategista, criativo e ético .  18

A base curricular nacional permite ao profissional graduado em Comunicação 

Social atuar em variados canais de comunicação, na mídia impressa, mídia eletrônica, 

mídias online, agências de P&P, departamentos específicos, entre outras atividades 

(FIGUEIREDO, 1975; GALINDO, 1986; e PINHO, 1998). Os cursos pelo Brasil 

apresentam atividades práticas em laboratórios, complementando o conteúdo teórico, 

envolvendo criatividade no planejamento, nas ações de mídia, na produção de mídias 

impressas e nas campanhas publicitárias, por exemplo.  

É indubitável, pois, que o âmbito de atuação do profissional de Comunicação 

Social (Jornalismo e P&P) vem se modificando e ampliando possibilidades de atuação, 

em geral com o surgimento e desenvolvimento de várias tecnologias e plataformas 

vinculadas à Comunicação Social. Esse novo cenário instiga a formação de 

 Informações a respeito da regulação do INEP e das matrizes curriculares em P&P estão disponíveis em 17

h t t p : / / d o w n l o a d . i n e p . g o v . b r / e d u c a c a o _ s u p e r i o r / e n a d e / l e g i s l a c a o / 2 0 1 8 /
portaria_n441_30052018_comunicacao_social-publicidade_e_propaganda_enade2018.pdf, acessado em 
agosto de 2019. 

 Informações a respeito da regulação do INEP e das matrizes curriculares estão disponíveis em http://18

d o w n l o a d . i n e p . g o v . b r / e d u c a c a o _ s u p e r i o r / e n a d e / l e g i s l a c a o / 2 0 1 8 /
portaria_n441_30052018_comunicacao_social-publicidade_e_propaganda_enade2018.pdf, acessado em 
agosto de 2019.
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profissionais, dentro das Instituições de Educação Superior (IES), com uma 

multiplicidade de talentos para o exercício na área de comunicação.  

Os desafios do ensino superior trazem à tona a necessidade de se adaptar aos 

novos tempos, a reciclagem de conhecimentos e de métodos, além de uma adequação 

ao uso de recursos tecnológicos por parte de todos os envolvidos no processo de 

aprendizagem. Nesse contexto, busca-se o campo acadêmico como um essencial 

caminho, mas também se procura uma formação voltada para o mercado.  

 Dentro dessa perspectiva, este trabalho, para atingir seus objetivos, é dividido 

em três seções, a saber: 

a) Uma breve discussão conceitual a respeito da interdisciplinaridade e da 

transdisciplinaridade dentro do contexto do ensino-aprendizagem da 

Comunicação Social no Brasil; 

b) Uma exposição a respeito da tecnologia no ensino, considerando-se a 

gamificação, as metodologias ativas em sala de aula e uso de aplicativos 

como estratégias dentro da educação superior; 

c) E, nas considerações finais, o reforço à necessidade de adaptação de 

algumas matrizes e alguns conteúdos considerando-se as peculiaridades 

regionais, com o foco mais voltado – em especial no uso de exemplos – para 

a Região Norte/Amazônia.  

1. TRANSDISCIPLINARIDADE E INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Na presente discussão, é importante ressaltar a transdisciplinaridade, no 

contexto da Comunicação Social, como um importante aspecto do ensino-

aprendizagem na educação superior.  

 A transdisciplinaridade, dessa forma, pode ser identificada como um processo 

que representada mais do que uma colaboração e um diálogos entre as disciplinas, 

através de projetos de trabalho, mas também um modo geral de pensamento para 

buscar as características de cada conteúdo e aproveitá-los da melhor maneira possível. 

Essa é uma tendência clara nos últimos anos dentro do ensino superior do Brasil. A 

transdisciplinaridade traz um conjunto de conhecimentos que permitem diferentes 

nuances de percepção da realidade. Os diferentes saberes oferecidos dentro de um 

curso de graduação fornecem um conjunto de conteúdos disciplinares de diferentes 
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fontes, sem organização hierárquica. As diferenças devem contribuir para um 

conhecimento transversal do aluno, buscando diferentes saberes. (ORTOLANI e 

ALMEIDA JÚNIOR, 2004).  

Dessa forma, a transdisciplinaridade é essencialmente importante para propor 

uma correlação adequada entre o meio acadêmico e o mercado. Além de estimular o 

uso de ferramentas relevantes para a empregabilidade no mercado tradicional de 

agências de veículos de comunicação, agências integradas, assessorias, publicidade, 

produtoras, veículos de mídia e de outras empresas de comunicação, a 

transdisciplinaridade tende a contribuir deveras para uma formação crítica e 

questionadora por parte dos discentes das áreas. A transdisciplinaridade, portanto, atua 

para permitir que busque mecanismos para conhecer, possibilitando a professores e 

alunos que estabeleçam verdadeiras pontes entre os diferentes com conteúdos e 

saberes, com capacidades e aplicabilidades práticas. (NICOLESCU, 2003 apud 

ORTOLANI e ALMEIDA JÚNIOR, 2004).  

O ensino da Comunicação Social busca, através da transdisciplinaridade, 

mostrar uma pluralidade de conhecimentos e, ao mesmo tempo, com pareceres 

técnicos diferentes, estimular o senso crítico do aluno, retirando um pouco do “glamour” 

que é tão associado à profissão e que, por muitas vezes, é restrito a um grupo muito 

específico de pessoas que atuam na área. É pensar nas diferenças e no diálogo a partir 

de opiniões diversas que se pode construir um conhecimento mais sistemático nas 

áreas de Jornalismo e P&P. (ORTOLANI e ALMEIDA JÚNIOR, 2004). 

A interdisciplinaridade identifica um processo de integração de vários campos do 

conhecimento e entre vários conteúdos das disciplinas gerais e específicas, de acordo 

com um projeto em comum e/ou objeto de estudo. Assim, a interdisciplinaridade, que 

está neste mesmo contexto de discussão, permite que se realizem atividades teórico-

práticas, aplicando os conteúdos das disciplinas na geração de produtos. Há várias 

experiências exitosas desta prática em Instituições de Educação Superior brasileiras e, 

no contexto, destacam-se atividades realizadas na Amazônia, especificamente no Pará, 

como nas já citadas UFPA e UNAMA e também na Faculdade de Estudos Avançados 

do Pará (FEAPA). Essas instituições realizam semestralmente atividades que motivam 

e mobilizam os alunos para a geração de produtos comunicacionais que se inserem no 

escopo da transdisciplinaridade e da interdisciplinaridade.  
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2. TECNOLOGIA NO ENSINO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL – GAMIFICAÇÃO, 

METODOLOGIAS ATIVAS E USO DE APLICATIVOS 

As tecnologias, em uma definição mais minimalista, indicam tudo aquilo que os 

seres humanos criam para facilitar as suas vidas. No campo do ensino-aprendizagem, 

ganham destaque questões referentes às TIC’s – ou Tecnologias de Informação e 

Comunicação. Segue-se, portanto, a discussão a respeito das Metodologias Ativas, 

Gamificação e uso de aplicativos no Ensino de Comunicação Social no Brasil. 

2.1. Metodologias ativas e gamificação 
Na presente discussão, o uso das metodologias ativas também vem sendo 

discutida no campo da educação superior. Mattar (2010 e 2017) destaca uma série de 

caminhos importantes dentro dessa discussão, como o Blended Learning (educação 

híbrida, mesclando técnicas de ensino presencial e recursos da educação a distância), 

a Flipped Classroom (sala de aula invertida), a gamificação, o estudo de caso, entre 

outros recursos essenciais que são tendências nas instituições educacionais.  

 Tais metodologias podem ser adequadas, de acordo com as demandas do 

público e das características do curso em questão, em praticamente qualquer área. 

Para a área, esses recursos começam a ser usados de maneira mais efetiva como 

instrumento metodológico para a aplicação das diretrizes do INEP/ENADE e, também, 

para a preparação dos alunos para o mercado profissional. Dentre as metodologias 

ativas disponíveis, focar-se-á a discussão no presente trabalho na questão da 

gamificação e no uso de aplicativos em sala de aula – e também para os ensinos 

semipresenciais e a distância. (BACICH e MORAN, 2018) 

Nesse contexto, a gamificação se converteu em uma das principais estratégias 

educacionais no geral. Tal estratégia, conceitualmente, consiste no uso de elementos 

de jogos com o objetivo claro de mobilizar as pessoas (alunos) a buscarem um objetivo, 

de maneira engajada (ALVES, 2018).   

Para além dessas questões preliminares, o professor de Comunicação Social 

pode usar mecanismos de jogos já criativos – e mesmo de aplicativos – para atribuir 

tarefas e desafios para os alunos – e a competição se torna um elemento estimular 

para o processo de aprendizagem. A gamificação permite a utilização de ferramentas 

como a criação de avatares, outro elemento importante na formação de estudantes 

universitários, em geral (ALVES, 2018). O aproveitamento da gamificação tem grande 
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potencial em despertar a criatividade e o interesse dos alunos, incrementando sua 

participação nas atividades e desenvolvendo o processo interativo de ensino-

aprendizagem. E a tecnologia e o uso de mídias e redes sociais – como Twitter, 

Facebook e WhatsApp – são cenários rotineiros para os alunos da educação superior, 

em especial nas áreas da Comunicação Social (LEVY, 1999 e RECUERO, 2009). Trata-

se de uma linguagem familiar para uma geração muito conectada com tais recursos e 

formas efetivas de interação sociocultural.  

2.2. Uso de aplicativos 
Apresentam-se, pois, quatro recursos/aplicativos que contribuem no processo de 

uso das metodologias ativas no ensino superior no país – em especiais nas habilitações 

de Comunicação Social –, assim como na ideia da gamificação: Plickers, Google 

Forms, Socrative e Mentimeter.  
Figura 1: Aplicativo Plickers 

 
Fonte: https://get.plickers.com/, acessado em agosto de 2019.  

Figura 2: Aplicativo Plickers/Cartão 

 
Fonte: www.abed.org.br/congresso2017/trabalhos/pdf/243.pdf, acessado em agosto de 2019.  
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 O aplicativo Plickers, disponível em multiplataformas, funciona como um 

instrumento para uma avaliação rápida e instantânea de medição de aprendizado. No 

campo da Comunicação Social, torna-se uma ferramenta interessante pela rapidez com 

que conhecimentos e informações em geral circulam e o nível cada vez maior de 

integração dos alunos com a tecnologia, em especial no uso de smartphones em sala 

de aula.  

 Com os cartões entregues a cada aluno (figura 2), é possível gerar um relatório 

logo após a aplicação da questão, com a leitura de QR Code, podendo até mesmo o 

aplicativo ser utilizado offline.  

De acordo com o retorno obtido e com os resultados dos testes e questões 

aplicadas, é possível enfatizar o ensino de determinado conteúdo e revisar alguma área 

na qual os alunos tenham apresentado alguma dificuldade na resolução das questões – 

de forma praticamente imediata.  

E é interessante usar a ferramenta disponível no aplicativo Plickers de forma 

combinada com outras metodologias, como a sala de aula invertida – e a discussão dos 

alunos a respeito de cada questão e opção apresentada na lista de exercícios.  

Figura 3: Google Forms 

 
Fonte: www.google.com/forms/about/, acessado em agosto de 2019. 

Nesse contexto de discussão sobre o uso de aplicativos e metodologias ativas no 

ensino superiorb, os formulários e questionários gerados a partir do Google Forms 

ganham destaque e relevância. Assim como o Plickers, o Google Forms é gratuito e 

gera a estrutura para a criação e distribuição de questionários com itens de múltipla 

escolha.  

64

https://www.google.com/forms/about/


É possível também elaborar e aplicar, rapidamente, questões discursivas e, além 

da mensuração imediata, gera um espaço de interatividade do professor para com o 

seu aluno, em constantes feedbacks. 

 O aplicativo Socrative permite que professores possam interagir com os seus 

alunos, em sala de aula, através de dispositivos móveis. Os aparelhos são usados 

diretamente durante as aulas e conferências, estimulando a participação do público. Um 

diferencial importante deste aplicativo é um controle que o professor pode exercer 

sobre o número de inscritos (alunos), além da possibilidade do estabelecimento de 

diferentes tipos de perfis docentes e discentes. 
Figura 4: Aplicativo Socrative 

 
Fonte: https://socrative.com/, acessado em agosto de 2019. 

Figura 5: Aplicativo Mentimeter 

 

Fonte: www.mentimeter.com/, acessado em agosto de 2019. 

 O aplicativo Mentimeter, também adaptável em quaisquer plataformas digitais, a 

partir do canal www.mentimeter.com. A ferramenta permite a realização rápida de 

votações e enquetes, com retorno imediato, podendo ser aplicado em quaisquer tipos 

de sala de aula. O professor pode construir o questionário na hora da aula – e em 

parceria com os alunos. Os resultados são gerados rapidamente – e podem ser 

apresentados aos alunos para uma análise geral. O Mentimeter gera, na maioria dos 

casos, um grande engajamento dos alunos na realização das atividades acadêmicas.  
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 O uso desses recursos/aplicativos no ensino da Comunicação Social traz, no 

geral, uma série de aspectos positivos, como um certo grau de protagonismo aso 

alunos, um cenário de socialização dos estudantes e entre grupos, possibilitando, a 

curto e médio prazos, um aumento no interesse pelo conteúdo das aulas e uma 

participação mais efetiva nas atividades. O fato da mensuração imediata do ensino-

aprendizagem também é um recurso essencial para os professores.  

CONCLUSÕES PRELIMINARES 

 Diante do exposto acima e, considerando-se que a presente pesquisa está em 

andamento, assim como a temática está em evidência e constantemente sendo 

atualizada, é possível estabelecer um conjunto de inferências, à guisa de conclusões, a 

saber: 

a) Metodologias ativas, gamificação e aplicativos/ferramentas como Plickers, 

Google Forms, Socrative e Mentimeter (MATTAR, 2010 e 2017) podem 

estimular a participação dos alunos não só no momento da sala de aula, mas 

na construção do conhecimento superior, em especial com o grau de 

interatividade proposto e pelas novas formas de compreensão de conteúdos 

gerais e específicos; 

b) Caberá, cada vez mais, ao professor de Comunicação Social adotar as 

tecnologias que forem adequadas à sua disciplina e aos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos da instituição em que trabalha, percebendo quais as 

características daquele público discente e que perfil de egresso de busca 

após à conclusão do curso;  

c) As tecnologias, efetivamente, “vieram para ficar” e para fazer a diferença 

dentro do campo dos cursos superiores em Comunicação Social, tanto como 

instrumento na execução das atividades práticas em sala de aula como, 

principalmente, no processo de ensino-aprendizagem;  

d) As peculiaridades regionais na adequação do ensino podem ser aplicadas, 

principalmente, no uso de estudos de caso e exemplos específicos, assim 

como em linguagens em sala de aula que possam ser mais compreendidas 

por parte dos alunos – estes, dominando cada vez mais os recursos 

tecnológicos; e 
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e) Transdisciplinaridade e interdisciplinaridade são “duas faces da mesma 

moeda” no contexto do ensino de Comunicação Social (Jornalismo, P&P e 

Relações Públicas), tanto na questão da simultaneidade dos conhecimentos e 

na aplicação de metodologias transversais, quando na preparação desse 

estudante para o mercado de trabalho no estímulo ao desenvolvimento do 

seu senso crítico. 

 Pretende-se, pois, com este trabalho, contribuir no debate a respeito a respeito 

do ensino superior no Brasil, considerando-se as características específicas de cada 

região para a aplicação das matrizes e diretrizes curriculares definidas em nível 

nacional pelo INEP/ENADE. O autor tem interesse maior, pelo seu campo de atuação, 

em busca de mecanismos de melhoria do ensino-aprendizagem na região amazônica, 

em especial no principal polo, que é o Estado do Pará.  

As tecnologias e metodologias ativas são parte representativa desse processo, 

como meios essenciais para uma formação mais geral, com perspectiva sistêmica, 

focando nos processos inerentes às atividades da Comunicação Social.  
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O APARECER MUNDURUKU NO FACEBOOK: CENAS POLÊMICAS EM VÍDEOS DE 
MOBILIZAÇÃO DA ONG GREENPEACE BRASIL 

Thiago Almeida BARROS  19

RESUMO: 
Este artigo consiste em análise da produção audiovisual da organização não-governamental 
Greenpeace Brasil publicada no Facebook durante campanha contrária à instalação de 
barragens no rio Tapajós, no Pará. O corpus se concentra em três vídeos, que apresentam o 
cotidiano de indígenas Munduruku da aldeia Sawré Muybu e suas considerações sobre 
impactos de possível implementação de grandes projetos na região. Identificamos a presença 
de elementos que configuram a construção de cenas de dissenso. No entanto, ao passo em 
que os vídeos proporcionam um “aparecer” que leva à reconfiguração do regime de visibilidade 
de indígenas e da Amazônia em suas primeiras etapas, abrigam características de ordem 
policial e modulação dos dispositivos de visibilidade que comprometem a potência política e 
criativa da iniciativa. 
  
PALAVRAS-CHAVE: Cena polêmica; Produção audiovisual; Facebook; Munduruku; 
Greenpeace Brasil.    

THE MUNDURUKU APPEARING ON FACEBOOK: POLEMICAL SCENES ON 
MOBILIZATION VIDEOS OF GREENPEACE BRAZIL 

ABSTRACT 
This article is an analysis of the audiovisual production of the non-governmental organization 
Greenpeace Brasil published on Facebook during a campaign against the installation of dams 
on the Tapajós river, in Pará. The corpus focuses on three videos, which present the daily life of 
indigenous Munduruku da Sawré Muybu village and its considerations on impacts of possible 
implementation of major projects in the region. We identified the presence of elements that 
configure the construction of polemical scenes. However, while the videos provide an 
“appearance” that leads to the reconfiguration of the indigenous and Amazonian visibility regime 
in its early stages, they harbor police characteristics and modulation of visibility devices that 
compromise political and creative power of the initiative. 

KEYWORDS: Polemical scene; Audiovisual production; Facebook; Munduruku; Greenpeace 
Brazil. 

LA PRESENTACIÓN MUNDURUKU EN FACEBOOK: ESCENAS POLÉMICAS SOBRE 
VIDEOS DE MOVILIZACIÓN DE GREENPEACE BRASIL 

RESUMEN: 
Este artículo es un análisis de la producción audiovisual de la organización no gubernamental 
Greenpeace Brasil publicada en Facebook durante una campaña contra la instalación de 
represas en el río Tapajós, en Pará. El corpus se centra en tres videos, que presentan la vida 
cotidiana de los indígenas Munduruku da El pueblo de Sawré Muybu y sus consideraciones 
sobre los impactos de la posible implementación de proyectos importantes en la región. 
Identificamos la presencia de elementos que configuran la construcción de escenas polémicas. 
Sin embargo, si bien los videos proporcionan una "apariencia" que conduce a la reconfiguración 
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del régimen de visibilidad indígena y amazónico en sus primeras etapas, albergan 
características policiales y modulación de dispositivos de visibilidad que comprometen el poder 
político y creativo de la iniciativa. 

PALABRAS CLAVE: Escenas polémica; producción audiovisual; Facebook; Munduruku; 
Greenpeace Brasil. 

MOVIMENTOS CONTRA BARRAGENS E ATUAÇÃO NAS REDES SOCIAIS 

O debate sobre a implementação de novos projetos hidrelétricos na região 

amazônica está de certa forma restrito ao sistema político, apresentado parcialmente 

pela mídia e, com maior intensidade a partir de 2010, nas redes sociais, abastecidas 

por movimentos sociais e organizações não-governamentais (ONGs). Houve um 

aumento da visibilidade, discussão e participação da sociedade civil nos processos de 

licenciamento ambiental, mas audiências públicas – como arenas de negociação e 

construção de sentidos – foram usadas de forma estratégica pelo corpo técnico 

governamental e Executivo nos casos de São Francisco, Jirau e Belo Monte. 

(BARROS; RAVENA, 2011). 

No momento em que as populações afetadas por barragens não conseguem 

dialogar sobre os impactos previstos ou já sofridos a partir da mediação jornalística ou 

de instrumentos de consulta legais, como as audiências públicas, o uso da internet e 

redes sociais se apresenta como uma alternativa – tanto para a comunicação quando 

como possibilidade de organização e ampliação das ações de organizações sociais.  

Na região do rio Tapajós, no Pará, o governo federal faz inventários de 

aproveitamento hidrelétrico de rios locais há cerca de 30 anos. Atualmente, existem 42 

projetos de usinas para os principais cursos d’água da bacia. O principal deles, o da 

hidrelétrica de São Luiz do Tapajós, é alvo de protestos mais intensos desde 2014. A 

construção da barragem afetaria diretamente, sobretudo com alagamentos, parte das 

comunidades indígenas Munduruku e Apiaká, além de áreas protegidas. Para contornar 

parte do impasse legal para a instalação do empreendimento, o governo federal já 

havia, ainda em 2012, editado a Medida Provisória 558 para alterar os limites de oito 

unidades de conservação. A decisão criou um clima tenso, já que os procedimentos 

burocráticos para o andamento do projeto caminhavam mesmo sem um dos 

componentes obrigatórios: o direito de consulta prévia a comunidades indígenas em 

oitivas, determinado pela Convenção número 169 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), agência multilateral da Organizações das Nações Unidas (ONU).  
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Em agosto do mesmo ano, o Ibama cancelou o processo de licenciamento da 

hidrelétrica de São Luiz, após recomendação do Ministério Público Federal no Pará 

(MPF-PA) – já que a Constituição Federal veta a remoção de povos indígenas de suas 

terras. Num contexto de inúmeras ações judiciais e pressão da Eletrobrás e Ministério 

de Minas e Energia (MME) para que a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) liberasse a 

licença prévia para a hidrelétrica, movimentos sociais e grupos indígenas começaram a 

se manifestar na internet, por meio de sites e redes sociais, diante da iminente 

possibilidade da realização do leilão em 2015. No primeiro semestre de 2016, a ONG 

Greenpeace Brasil passou a atuar junto de lideranças Munduruku em campanha 

contrária à construção de hidrelétricas na região do Tapajós e também cobrando do 

Ministério da Justiça a demarcação definitiva da Terra Indígena Sawré Muybu. 

O Greenpeace Brasil montou acampamento de voluntários na aldeia Sawré 

Muybu e deu início à preparação da campanha “Salve o Coração da Amazônia”, que 

consistiu em ações no mundo real e em ambiente virtual, na fanpage do Facebook da 

organização e em hotsite de petição on-line que cobra a demarcação definitiva do 

território Sawré.  

Essas novas formas de associação entre organizações e processos de 

comunicação não são exclusividade do movimento contra a construção de barragens 

na Amazônia, mas ocorrem em todo o mundo. Castells (2015, p. 34-35) defende que a 

tecnologia ‘maximiza’ as possibilidades de expressão e mobilização de ações sociais 

que desafiem as autoridades e por isso nos interessa compreender como se 

desenvolve o caminho em busca de visibilidade nas redes sociais quando um grupo 

ameaçado por impactos de políticas públicas planejadas se associa a uma ONG que já 

tem expertise para produzir conteúdos dentro de ambientes digitais que reverberam 

problemas políticos e provocam ecos na esfera pública, notadamente redes sociais.  

Consideramos a produção audiovisual do Greenpeace Brasil e a publicação 

destes conteúdos na fanpage da ONG no Facebook como elemento importante na 

análise dos processos de interação na atualidade. Entre os dias 21 de março e 16 de 

agosto, a organização publicou 27 vídeos dentro da campanha “Salve o coração da 

Amazônia”. Esta produção audiovisual pode ser classificada como eixo principal da 

argumentação do Greenpeace Brasil, dada a sofisticação nos processos de gravação 

de imagens, de edição e animação e da possibilidade de ativistas e colaboradores da 

ONG trabalharem diretamente na Terra Indígena Sawré Muybu.  

71



 O enredo do conjunto de vídeos mostra o crescimento da campanha em várias 

frentes, seja no ambiente virtual ou nas cidades. Evidencia também o processo de 

maturação das ações feitas em parceria entre Greenpeace Brasil e lideranças 

Munduruku, como se fossem uma série que mostra o cotidiano indígena em um dos 

poucos rios amazônicos que não sofreram impactos diretos de grandes projetos. Para 

uma melhor compreensão do corpus, dividimos os vídeos por eixos ou temas centrais a 

partir de características semelhantes de produção e objetivos: a) protestos, b) petição, 

c) atuação no Tapajós, d) intervenções urbanas, e) padrão sustentável de produção de 

energia e f) cotidiano do povo Munduruku, item que onde nossa análise será 

concentrada e que consiste em produções que destacam as atividades diárias de 

diferentes representantes da aldeia Sawré Muybu.  

Considerado que os três vídeos do eixo cotidiano do povo Munduruku 

apresentam indicativos de potência política e potência criativa, decidimos desmembrá-

los em três percursos de observação – utilização de recursos de áudio, imagem/vídeo e 

texto – para compreender a estrutura narrativa separadamente e como um todo para, 

assim, 1) identificar se apresentam características que configurem a construção de 

cenas de dissenso (RANCIÈRE, 2014), como elementos de ruptura do homogêneo e 

reconfiguração de regime de visibilidade e discurso – com olhar para o ‘dizível’ 

diferente, ‘visível’ diferente e ‘possível’ diferente. Ainda nesta linha, também 2) analisar 

as relações e as operações que as definem, destacando a compreensão do dispositivo 

de visibilidade. Em seguida, pressupondo que a produção audiovisual em questão 

abriga tensão entre a ordem policial e a ordem política, 3) avaliar caminhos de um 

possível processo de subjetivação política e potencial enunciativo dos sujeitos em 

questão.  

COMPREENSÃO DAS CENAS POLÊMICAS  

 Rancière (2014) afirma que a política da imagem se mostra a partir da produção 

de cenas dissensuais. Para ele, o dissenso – não especificamente uma discordância 

argumentativa ou conflito semântico –, permite que o sujeito político apareça e se 

constitua por meio de um processo de subjetivação. A potência política e criativa das 

imagens, pondera Marques (2014, p. 62), conecta-se a “operações e agenciamentos 

que possibilitam e que permitem resistir a capturas, silêncios e aos excessos de 

discursos construídos midiaticamente, pelas instituições e pelo Estado. 
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 As imagens têm potência, além de mostrar o visível, mas também de fornecer 

caminhos de compreensão dos dispositivos nos quais o visível é apresentado. No 

entanto, Rancière vê como um problema a perspectiva de ligação contínua entre 

conteúdos de uma imagem e as formas de pensamento sensível estabelecidas no 

processo de recepção. Não existem roteiros de leitura, interpretação e tomada de 

posição diante de imagens, pondera Marques (2014, p. 63), ao acrescentar que a 

imagem não pode ser considerada um ‘guia para ação política em e nem um 

instrumento de conscientização massiva’. Além disso, existe a visão comum que liga 

política e imagem à retratação de injustiças e problemas sociais, inclusive sentimento 

de compaixão por subalternos. Para Rancière, essas características não garantem uma 

dimensão política.  

 Segundo Rancière, explica Marques (2014, p. 66), a dimensão política da imagem 

não está na mensagem que elas abrigam ou na sua possibilidade de conscientização. 

São políticas, diante da capacidade de promover o ‘dissenso e a ruptura a paisagens 

homogêneas, de concordância geral e assujeitamento’. Na verdade, permitem uma 

configuração diferente do ‘dizível’, do ‘visível’ e do ‘factível’. Marques (2014, p. 68) 

acredita que a política da imagem está ligada ao meio como a imagem expõe potências 

e, sobretudo, como reconfigura regimes de visibilidade e ordens discursivas opressoras. 

Uma imagem pode ser considerada política na medida em que deixa ‘entrever as 

operações que influenciam na interpretação daquilo que vemos (...) a potência política 

está tanto nas imagens materialidade sígnica) quanto nas relações e operações que as 

definem’.  

 Quando reflete sobre a dimensão política da estética, Rancière traz ao debate a 

partilha do sensível, dos modos de divisão e organização de tempo e espaço e como 

esses procedimentos permitem que coisas, objetos e indivíduos sejam visíveis 

(MARQUES, 2014). É o momento em que igualdades são postas à prova, quando 

podem ser identificadas fraturas no comum. A partilha do sensível tem tuas formas: a 

partilha policial, que se configura como o estado das coisas, pressupõe igualdade e 

tende a se estabelecer como está. Determina locais para os sujeitos, com nomes e 

funções, e enquadra ordens sobre como ser e o que dizer. Já a partilha política 

prescinde o questionamento do consenso, tensiona o tido como dado e normalizado e 

tenta reconfigurar a ordem policial. Permite ver o que não possuía lugar de visibilidade.  
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 Avaliadas do ponto de vista da partilha do sensível, imagens políticas podem ser 

classificadas também como imagens que provocam o dissenso. Neste sentido, Marques 

(2014, p. 70-71) destaca questões importantes sobre como a potência política da 

imagem permite ‘rearranjos da visibilidade e dos modos de dizer operantes no mundo’ e 

de qual maneira os dispositivos de visibilidade interferem na construção de 

apresentação e aparência dos indivíduos. Uma imagem não se configura como solitária, 

afirma Rancière (2012 apud MARQUES, 2014, p. 71), ‘pertence a um dispositivo de 

visibilidade que regula o estatuto dos corpos representados e o tipo de atenção que 

merecem’.  

 Marques (2014) ressalta que regimes de visibilidade são constrangidos por 

regimes discursivos que os antecedem. Daí a necessidade de observação do modo 

como os corpos representados ‘aparecem’, se são constrangidos e regulados ou são 

potencializados. ‘Uma investigação sobre a política da imagem deve levar em conta o 

modo como a estética, entendida enquanto ação dissensual, desempenha operações 

de natureza política na imagem’ (MARQUES, 2014, p. 72). Assim, é necessário 

observar os ‘modos de aparência dos sujeitos na imagem’ e verificar o tipo de olhar e 

implicações ‘esse aparecer suscita junto àqueles que observam a imagem’.  

 Situações de visibilidade e de fala são o real objetivo do conflito político para 

Rancière. Quando os indivíduos ‘aparecem’, explicar Marques (2014), iniciam um 

processo de subjetivação que se configura em cenas polêmicas (ou cenas de 

dissenso). Segundo Rancière (2014), a polêmica traz à tona sujeitos que não eram 

considerados interlocutores, não reconhecidos como portadores de signos de 

politicidade. Quando esses sujeitos furam o bloqueio da ordem policial ou dominante 

que apaga conflitos, podem manifestar a diferença da sociedade a si mesma.  

 Em outras palavras, pondera Marques (2014, p. 73), nas cenas polêmicas, o 

constrangimento de uma ordem ou estado das coisas é subvertido. Contudo, na partilha 

do sensível possibilitada pela política,   
os sujeitos podem experimentar a política enquanto processo de criação 
de formas dissensuais de expressão e comunicação que inventam modos 
de ser, ver e dizer, configurando novos sujeitos e novas formas de 
enunciação coletiva. As cenas remetem à invenção de novas visualidades 
e interlocuções nas quais se inscrevem a palavra do sujeito falante, e nas 
quais esse próprio sujeito se constitui de maneira performática. 

 Marques (2014) acrescenta que a invenção da cena política permite que palavras 

ditas possam ser ouvidas, que objetos tenham visibilidade e que sujeitos tornem-se 
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reconhecidos. Na configuração da cena polêmica, o movimento de exposição, de 

aparecer, dota o sujeito de rosto – uma metáfora que não pode ser confundida com 

face, mas, que, na verdade compreende a formação do sujeito político, capaz de 

exercitar potencial enunciativo, e demarca o nascimento de um processo de 

subjetivação política. ‘A imagem pode conferir rosto a um indivíduo, tornando-o sujeito a 

nossos olhos, e, por isso, por permitir sua aparência, faz emergir o lugar da 

política’ (MARQUES, 2014, p. 75). 

 A subjetivação política é importante pela capacidade de produzir polêmicas e 

evidenciar ‘existências inexistentes’. Para Rancière (2014 apud MARQUES, 2014, p. 

79) consiste no processo de se tornar sujeito político e também do processo político de 

dar nome a ‘constrangimentos de poder e injustiças’. O processo de subjetivação 

política redefine distribuições de ordem consensual – demandando, assim, 

subjetividades e experiências – a partir de desindentificações e desclassificações, da 

evidenciação de ‘mundos’ diferentes alojados em um só, do deslocamento de um corpo 

de lugar de fala previamente designado, além de fazer ver e ouvir o que não cabia a ser 

visto ou compreendido (RANCIÈRE, 2014 apud LAGE, 2016). De acordo com Rancière 

(2014, p. 121), a lógica da subjetivação política não pode ser considerada a partir da 

afirmação de uma identidade,  
ela é sempre, ao mesmo tempo, a negação de uma identidade imposta 
por um outro, fixada pela lógica policial. A polícia deseja nomes exatos, 
que marquem para as pessoas o lugar que ocupam e o trabalho que 
devem desempenhar, a política, por sua vez, diz de nomes “impróprios” 
que apontam uma falha e manifestam um dano. 

 De acordo com Marques (2011), a criação de cenas polêmicas avança no 

momento em que tem o objetivo de evidenciar o sujeito por meio da linguagem, 

promovendo ruptura com a ordem discursiva. Neste momento, ressaltamos a 

aproximação da comunicação e a política, sobretudo em relação às possibilidades de 

formas de representação e modo de inscrição narrativa dos sujeitos. Como a 

subjetivação política não remete ao reconhecimento de algo ou de acolhimento de 

identidades, interessa avaliar também a ‘ordem do possível’, o caminho de uma nova 

subjetividade política, dentro do processo de reconfiguração do visível e do discurso.  
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ESTRATÉGIAS DE MOBILIZAÇÃO POLÍTICA DO GREENPEACE BRASIL 

O Greenpeace é uma das maiores ONGs ambientalistas do mundo, com sede 

em Amstertã, na Holanda, e escritórios em 40 países, entre eles no Brasil. As ações são 

baseadas na defesa do meio ambiente, o que fortaleceu o seu reconhecimento. 

Segundo Lycarião (2010, p. 58), um dos princípios centrais da entidade é fazer dela um 

‘instrumento poderoso da agenda do movimento ambientalista’, com estratégias de 

comunicação que possibilitem ‘sustentar debates públicos sobre causas ambientais’. 

Por conta de sua atuação, o Greenpeace transformou-se em um agente político 

influente, capaz de dar visibilidade a questões levantadas em diversos países e em 

condições de atrair parceiros e promover mobilizações para suas campanhas.   

Lycarião (2010, p. 65-66) aponta que a tarefa de produção e distribuição de 

conteúdos que alimentem debates públicos tem se tornado mais dinâmica diante das 

possibilidades oferecidas pela evolução dos meios digitais: ‘a internet poderia estar 

permitindo uma ampliação do sistema informativo de modo mais eficiente do que as 

condições anteriores permitiam’. Ao analisar a comunicação digital do Greenpeace no 

Brasil e suas funções políticas, Lycarião (2010, p. 105) identificou quatro funções 

primordiais: 1) a primeira está relacionada à captação de recursos financeiros, ação 

fundamental para a manutenção das atividades; 2) disponibilização de informações 

para colaboradores; 3) realização de mobilização política; e 4) fornecimento de 

informações que justifiquem opiniões e ações políticas da organização.  

No caso das campanhas de ciberativismo, aponta Lycarião (2010), a mobilização 

tem, em grande parte, como objetivo a convocação para a assinatura de petições on-

line, que fazem parte de campanhas ativas, e o direcionamento de mensagens a órgãos 

do Poder Executivo e grandes empresas privadas nacionais e internacionais que 

estejam ligadas a problemas ambientais identificados pela organização.  

Uma das principais plataformas de interação on-line do Greenpeace é o 

Facebook. Criada em 2004, é uma das redes sociais que mais cresceu na última 

década. Importante rede de relacionamentos em geral nos principais aglomerados 

urbanos do mundo, reúne aproximadamente 1 bilhão de usuários ativos e se destaca 

como um importante espaço de interação social na internet. No Brasil, ganhou a 

preferência do público a partir de 2011 e atualmente tem 100 milhões contas ativas no 

país.  A dinâmica de timeline agrupa as postagens de indivíduos e fanpages seguidos 
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por cada usuário, que pode interagir com as mensagens com comentários, 

compartilhamentos e curtidas.    

O Greenpeace Brasil está no Facebook por meio de uma fanpage 

(facebook.com/greenpeacebrasil) criada em 2009 e que alcançou 2 milhões e 

seguidores em 2016. A identidade visual da fanpage do Greenpeace Brasil varia de 

acordo com a principal campanha em andamento. Entre março e agosto de 2016, a 

organização se concentrou na campanha “Salve o coração da Amazônia”, com 

postagens diárias com informações e peças publicitárias de divulgação da petição 

contrária à construção de hidrelétricas no rio Tapajós e a favor da demarcação de terra 

indígena do povo Munduruku. No período, destacou-se a produção audiovisual da 

organização, com gravação de imagens feita por colaboradores e voluntários 

diretamente na aldeia Sawré Muybu. Em todas as postagens com vídeos, editados 

profissionalmente, o visitante da página é convidado, por meio de links, a continuar a 

consumir informações em outras plataformas da ONG ou ir direto para a assinatura da 

petição.  

TENTATIVAS DE CAPTURA DE SUBJETIVIDADES  

 No núcleo cotidiano do povo Munduruku, o Greenpeace Brasil apresenta vídeos 

com três moradores da aldeia Sawré Muybu. O cotidiano é narrado por eles próprios, 

com imagens de fundo relacionadas às ações. A estrutura dos vídeos segue o mesmo 

padrão: os depoimentos são a linha condutora de todo o vídeo, inicialmente ancorados 

com imagens dos indígenas em questão desempenhando suas atividades e em 

seguida, em imagens onde figuram em primeiro plano, em close, no estilo de 

entrevistas jornalísticas ou testemunhos de documentários. Neste momento, eles são 

identificados com nome e sobrenome em legendas. Sempre os vídeos são fechados 

com a discussão sobre impactos de grandes projetos na região e lettering com 

identidade visual do Greenpeace Brasil convocando para assinatura de petição on-line. 

Em seguida, apresentamos uma sinopse de cada produção: 

 - O vídeo 1 mostra o cotidiano de Marcia Karu Krixi, responsável por cuidar da 

alimentação, casa e das crianças – das quais se preocupa com o futuro diante da 

possível instalação de grandes projetos na região. Marcia cuida das atividades de 

limpeza da casa, almoço, lavagem de louças e roupas, produção de artesanato e 

farinha de mandioca. Reforça, por conta da labuta que enfrenta diariamente, que é 
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mulher de coragem, mas teme que barragens sejam construídas no rio Tapajós e 

afetem a vida da comunidade.   

 - No vídeo 2, Marunha Kirixi, apresentada como jogadora de futebol, fala da 

relação com amigas e sobre a ameaça ao modo de vida da aldeia por conta da possível 

construção de barragens na bacia do Tapajós. Marunha separa seus itens para o jogo 

de futebol, como bola, chuteira e meias. Convoca amigas para jogar no campo da 

aldeia, atividade importante para recreação e saúde. Mostra também troféu conquistado 

em campeonato de futebol. Em seguida, fala sobre a importância de lutar para que o 

patrimônio dos Munduruku, a floresta, não seja destruído. 

 - No vídeo 3, Cleodivaldo Karo Munduruku, identificado como jovem pescador, fala 

como é o dia a dia do seu ofício e da importância para a comunidade, além da 

demarcação das terras da aldeia Sawré Muybu. Cleodivaldo separa os instrumentos 

que serão usados na pescaria, como rede e motor para o barco, e segue no rio em 

busca dos melhores locais para encontrar peixes. Em seguida, leva peixes para que as 

mulheres preparem para o almoço. Comenta sobre a importância da demarcação do 

território Sawré Muybu. 

Reconfiguração do regime de visibilidade e discurso  

 A estrutura comum dos vídeos que têm como foco o cotidiano do povo 

Munduruku difere das estratégias dos demais produtos audiovisuais publicados na 

fanpage do Greenpeace Brasil ao longo da campanha “Salve o Coração da Amazônia”. 

Quando Marcia Karu Xikri, Marunha Kirixi e Cleodivaldo Karo Munduruku são colocados 

em posição diferenciada no roteiro dos vídeos, começam a ser construídas a potência 

política e a potência criativa das imagens. Diferente dos demais vídeos de outras 

categorias listadas anteriormente, nosso objeto de análise apresenta características 

que vão além do ato de permitir que os Munduruku concedam entrevistas ou 

depoimentos. Nesta iniciativa, ao dotar o indígena com nome, rosto e fala, reforça a 

possibilidade de fazer emergir experiências pessoais dentro do comum.  

 Marcia, Marunha e Cleodivaldo não são identificados como lideranças dentro da 

relação estabelecida entre os integrantes da aldeia Sawré Muybu e pessoal do 

Greenpeace Brasil. Portanto, são instados a fazer, a princípio, relatos de vida dentro de 

suas perspectivas, que se encaminham a revelar subjetividades na relação com o 

cotidiano comunitário. A permissão deste local de fala diferenciado distingue indivíduos, 
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seus interesses e aspirações, além do posicionamento diante do problema levantado no 

roteiro, o impacto da possível instalação de grandes projetos na bacia do rio Tapajós. 

Em outras produções audiovisuais do Greenpeace Brasil, por exemplo, os indígenas 

como sujeitos figuram em segundo plano, como figurantes focados de maneira 

homogênea, desconhecidos que têm à frente um líder indígena ou representante da 

organização ambientalista que falam por eles.  

 Como os depoimentos dos Munduruku se configuram como a linha condutora 

dos vídeos, eles são apresentados em um visível diferente e exercitam um dizível 

diferente. Mas, quais características indicam este novo possível dentro do contexto de 

representação audiovisual de indígenas? Os três escolhidos, se não durante os 

depoimentos nos quais aparecem em close, têm corpos livres para ao menos reproduzir 

o cotidiano do “eu” e suas peculiaridades. Circulam pelas casas, executam atividades 

de trabalho ou em relação com os outros indivíduos da comunidade. Demonstram 

naturalidade, mesmo sob a constante presença de câmeras, que proporcionam uma 

série de tomadas diferentes, em variados ângulos para mostrar detalhes do percurso do 

dia a dia dos indivíduos. No momento em que falam, os indígenas aparecem como 

sujeitos: têm sotaques diferentes, fluência verbal e argumentações diferentes e modos 

diferenciados de avaliar como problemas comuns à aldeia ou à etnia Munduruku pode 

afetá-los.  

 Ao analisar características de reconfiguração de regimes de visibilidade e 

discurso nos vídeos em questão, precisamos ponderar que eles são produto de uma 

relação de representação política não eleitoral entre os Munduruku e o Greenpeace 

Brasil. Maia (2012) reforça a importância de observar essas relações de representação 

de ‘dentro da coletividade’: todos os grupos são formados por indivíduos com 

experiências diferentes. Argumenta que a experiência subjetiva é um ponto de 

referência para desafiar e transformar discursos generalizados e que pode ser meio 

para correção de reivindicações.   

Para Maia (2012, p. 435), em um processo de representação legítimo, os sujeitos 

representados têm a oportunidade de refletir por si mesmos e defender seus 

julgamentos. Também deve ocorrer diálogo contínuo entre os interlocutores. Assim, os 

representados podem levantar questões específicas que precisam ser identificadas e 

reconhecidas. Para isso, é necessário que seja desenvolvido feedback permanente 

‘entre reivindicações de representação (necessárias para filtrar e generalizar 
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experiências subjetivas) e experiências subjetivas (necessárias para testar ou corrigir 

discursos abstratos), para que possam ser ajustados mutuamente’. 

Ruptura do homogêneo como elemento de polêmica 

Marunha Kirixi é uma jovem índia que gosta e pratica futebol com frequência 

junto de outras amigas indígenas. Todos os dias, nos períodos de folga, convoca o 

grupo de mulheres que praticam o esporte para reunião no campo da aleia Saweré 

Muybu. Antes, em casa, recolhe chuteiras, meias e bola para jogar – para cuidar da 

saúde e manter a forma física. O time local ganhou competição da modalidade e 

Marunha ostenta um grande troféu em um dos cômodos da casa onde mora. Este relato 

é um resumo do cotidiano da jovem apresentado no vídeo 2, em cenas que remetem a 

comunidades ribeirinhas do interior da Amazônia.  

Quando o enquadramento parte para o close, dentro da sequência padrão 

estabelecida pelo Greenpeace Brasil, se destacam em Marunha suas fortes 

características físicas, olhos pretos, cabelos pretos e lisos, roupas industrializadas e 

modo de falar com ritmo e sotaque comuns à região urbanizada às proximidades da 

aldeia. Na sequência, a identificação é feita pelo nome e sobrenome, na legenda. No 

entanto, Marunha, em nenhum momento, se autodenomina indígena. A ligação com a 

origem Munduruku aparece simbolicamente no colar e brincos de contas e broches com 

penas de aves que ela usa.  

Marcia Karu Xikri é uma mãe cheia de responsabilidades, com cotidiano voltado, 

sobretudo, para atividades domésticas, como mostra o vídeo 1. Pela manhã, faz a 

limpeza da casa e dos arredores do terreno onde mora, cuida das crianças, prepara o 

peixe pescado pelo marido para garantir o almoço do dia. Em seguida, parte para o 

igarapé mais próximo, com trouxas de roupas e louças, que serão lavadas. Marcia 

ainda tem tempo para fazer artesanato e montar correntes de contas. Para terminar o 

dia, vai ao barracão para peneirar mandioca e produzir farinha, atividade que afirma ser 

um passatempo.  

A exemplo de Marunha, Marcia também não se autodenomina indígena ao longo 

do vídeo. Quando aparece em primeiro plano, suas características físicas se destacam, 

mas ela, sem qualquer adereço ou pintura que remeta à cultura Munduruku, lembra as 

jovens mães ribeirinhas da região, que carregam o peso de cuidar de toda a família, 

como relata ao longo de seu depoimento.   
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Cleodivaldo Karo Munduruku repete a rotina dos pescadores da aldeia Sawré 

Muybu diariamente. Antes de sair, separa os utensílios de pesca separados em um 

cômodo da casa. Na cena seguinte, como mostra o vídeo 3, separa a rede de pesca, 

ajusta e aciona o motor da rabeta e segue ao longo do rio em busca dos locais onde os 

cardumes se concentram. Estende a rede junto de companheiros de trabalho e, depois, 

recolhe os peixes. Todo o pescado é levado para a aldeia, onde é tratado pelas 

mulheres para o almoço e consumo posterior.  

Cleodivaldo não se identifica como indígena ao longo do vídeo, mas ressalta que 

o rio faz parte da vida da comunidade. No momento em que aparece em close, porém, 

elementos destacam sua origem: primeiro os sobrenomes Munduruku na legenda. Em 

segundo lugar, a pintura feita no rosto, característica daquela etnia. Contudo, a imagem 

do jovem pescador é uma mistura que nos leva a pensar na construção das cenas 

polêmicas e do “como ser”: as linhas traçadas com urucum indicam que Cleodivaldo 

está pronto para guerras ou confrontos, mas o guerreiro também mostra características 

culturais e de vestuário de não índios, apresentado com camisa polo e com cabelos 

ornamentados com gel.  

Na identificação da cena polêmica, consideramos a que os vídeos apresentam 

três jovens ribeirinhos da Amazônia, que executam diferentes atividades e têm 

proximidade cultural com elementos citadinos, incorporados ao comum da aldeia. No 

entanto, a lógica de suas vidas ainda é pautada pelo ritmo da floresta, de onde tiram 

sua subsistência, fonte primordial de recursos. O espaço dos indígenas difere das 

imagens midiatizadas e cristalizadas socialmente na forma de estereótipos. Se 

aproximam mais da visão de povos da floresta, no limiar entre uma vida de ribeirinhos e 

de indígenas caçadores e coletores (DUTRA, 2005). Na etapa dos vídeos concentrada 

no cotidiano dos três sujeitos, a rotina e espaços são apresentados de forma 

semelhante. Eles moram em casas de madeira, de assoalho com terra batida, com 

cômodos separados, quartos com armários, cozinhas equipadas com fogões, louças e 

bancadas, diferente de imagens de ocas coletivas, com redes penduradas e fogueiras 

para assar alimentos e indígenas pintados para a guerra e ornamentados com penas e 

plumas prontos para danças e rituais tradicionais.  

Neste ponto, os vídeos invertem a lógica do discurso sobre indígenas e em 

relação à Amazônia, que, de acordo com Costa (2015, p. 197), constroem a imagem de 

uma região vista com excentricidade. Esse mostrar diferente, que coloca os indígenas 
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em primeiro plano, com lugar paras narrativa, tem potência política para sustentar 

debates acerca da atual condição de etnias indígenas no Brasil, em constante pressão 

diante do crescimento acelerado das áreas urbanas.  

Compreensão do dispositivo de visibilidade 

O foco na construção de argumentos sobre o desenvolvimento da região do 

Tapajós pelo Greenpeace Brasil está amparado em uma lógica que remete à produção 

de documentários sobre meio ambiente. Os vídeos analisados evidenciam a 

organização de uma estrutura que oferece produção de nível cinematográfico, com 

equipamentos de alta tecnologia, como drones, e apresentam marcas das estratégias 

da organização que os produz. Ao relacionar estes produtos de comunicação digital, 

decidimos avaliar elementos que caracterizam a função política da ONG a partir de 

enquadramentos, dentro da visão proposta por Lage (2016). Ele ressalta, levantando 

pressupostos de Boltanski (1993 apud LAGE, 2016, p. 112), que “o enquadramento não 

apenas determina o que deve ser visto, como deve ser visto e de que maneira deve ser 

compreendida uma determinada situação ou experiência, mas também nos indica a 

direção do que devemos sentir diante dela’.  

 Como relatado anteriormente, a estrutura dos vídeos é dividida em dois 

momentos: a apresentação do cotidiano dos indígenas e depoimentos sobre o temor 

diante da construção de barragens nos rios da região do Tapajós e impactos na aldeia. 

A primeira etapa funciona como subsídio para a compreensão da tensão colocada na 

segunda e abriga características reconfiguração do regime de visibilidade e discurso. 

No entanto, o segundo momento, se destaca o fornecimento de informações que 

justifiquem opiniões e ações políticas do Greenpeace Brasil sobre a questão, apesar da 

sequência da produção seguir prioritariamente com os depoimentos dos indígenas. 

Assim, observamos estas viradas argumentativas nas produções audiovisuais 

adaptando a categoria analítica enquadramento de injustiça, proposta por Lage (2016, 

p. 115), que pressupõe ‘os enquadramentos enquanto mecanismos próprios desse 

regime midiático de visibilidade e dizibilidade’. Estes mecanismos, ressalta, organizam 

‘de que maneira devemos compreender seus testemunhos e suas experiências de 

sofrimento e o que deveríamos sentir diante deles’.    

 O argumento de injustiça destaca a construção de três pontos: denúncia, 

acusação e exigência de justiça e reparação. A análise está concentrada nos elementos 
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que caracterizam a denúncia do Greenpeace Brasil diante dos impactos da possível 

construção de barragens, que não afetariam somente a biodiversidade e o 

ecossistemas locais, mas, também, seres humanos – e, sobretudo, como argumentam 

na primeira etapa do vídeo, sujeitos que têm a floresta como base do modo de vida.  

 No roteiro dos vídeos, observamos as viradas argumentativas a partir da 

modificação de elementos audiovisuais que tiram o foco dos indígenas. Após a 

sequência de relato com imagens do cotidiano de cada um deles, o depoimento passa 

a ser associado a imagens, em sequência e cortes acelerados, de um grupo de 

indígenas – homens, mulheres, jovens e crianças – em barcos subindo o rio, com arcos 

e flechas, rostos e corpos pintados e ornamentados com indumentárias. Eles seguem 

com placas com identidade visual do governo federal e informações sobre a delimitação 

da terra indígena. O som de background ganha ritmo mais veloz, com trilha sonora 

semelhante às utilizadas em filmes de ação.  

 Neste momento, a fala dos personagens migra de uma perspectiva pessoal, do 

“eu”, para uma visão também coletiva do problema, com uso de termos como “nós”, “a 

gente”, “nosso povo”, “nossa gente” e “comunidade”, sempre associados à capacidade 

de lutar contra ameaças à aldeia Sawré Muybu. No vídeo 2, o depoimento de Marunha 

Kirixi contribui para o enquadramento de injustiça quando associa a instalação de 

barragens à destruição da floresta e consequentemente da aldeia. Ela ressalta que a 

terra é propriedade – “nossa” – dos Munduruku e que deve ser deixada como legado 

para os filhos. No vídeo 3, Cleodivaldo Karo Munduruku afirma que a comunidade não 

aprova a construção de barragens à revelia nas terras indígenas que abrigam a etnia – 

“a nossa terra”, que precisa de demarcação total. Para ele, só a demarcação poderá 

reverter um processo em andamento de destruição das florestas. Marcia Karu Krixi 

ressalta no vídeo 1 que a comunidade “tem muito medo” da construção de barragens. A 

maior preocupação dela é ser obrigada a deixar a aldeia: “não estamos acostumados a 

viver na cidade”. Para isso, a luta coletiva torna-se fundamental para que os indígenas 

não sejam deslocados de seu território e de seus modos de vida.    
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TENSÃO ENTRE AS ORDENS POLÍTICA E POLICIAL NOS MEANDROS DA 

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 

 No primeiro momento dos vídeos, a organização do aparecer de Marunha, 

Marcia e Cleodivaldo e a forma como narram parte de suas atividades cotidianas 

exibem subjetividades e permitem identificar fraturas no comum. No entanto, a partir de 

um brusco processo de edição, a segunda etapa das produções audiovisuais – sobre 

os impactos da possível construção de barragens – empurra a narrativa no sentido da 

ordem policial. O rearranjo de visibilidade que destacava os sujeitos a partir de um lugar 

diferenciado de fala dá lugar à lógica de regimes discursivos que o antecedem, como 

destaca Marques (2014), criando uma nova regulação para a apresentação de 

imagens, discursos e indivíduos.  

 Nos vídeos, a fala dos indígenas percorre de forma ativa toda a produção, mas, 

apesar de essa característica furar o bloqueio da ordem policial na segunda etapa das 

produções, a mudança de aparência dos sujeitos na imagem demonstra que o 

Greenpeace Brasil optou por uma nova modulação discursiva, amparada no apelo 

sensacional das imagens e sons da floresta. No entanto, esta escolha recoloca os 

sujeitos em lugares predeterminados pela ordem policial. Para garantir que os 

observadores da imagem consigam “compreender” uma pretensa mensagem política, o 

fechamento dos vídeos recebe uma carga de características audiovisuais 

cinematográficas que remetem a tensão, polêmica, emoções, além de estereótipos.  

 Consideramos que o aparecer e os consequentes signos de politicidade que este 

processo carrega se dirimem quando a argumentação abriga conjunto dramático 

baseado em trilhas sonoras aceleradas e cinematográficas – que lembram o desenrolar 

de filmes de aventura –, uma profusão de imagens de tomadas aéreas da floresta, de 

indígenas como personagens não identificados, de detalhes da fauna e flora isolados, 

além de roteiros predeterminados e compartilhados para todos os vídeos sobre o 

cotidiano de personagens Munduruku.   

REFERÊNCIAS 

BARROS, Thiago; RAVENA, Nirvia (2011). Representações sociais nas audiências públicas de 
Belo Monte: do palco ao recorte midiático. In: ENCONTRO DA COMPOLÍTICA, Rio de Janeiro. 

CASTELLS, Manuel (2015). O poder da comunicação. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra. 

84



COSTA, Vania (2015). Quando a imagem fala e o texto grita: reflexões sobre o modo de narrar 
no jornalismo televisivo. Culturas Midiáticas. João Pessoa: UFPB, v.8, n.2, 2015. Disponível 
em http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/cm/article/view/27208/14509. Acesso em: 26 dez. 
2016. 

DUTRA, Manuel (2005). A natureza da TV: uma leitura dos discursos da mídia sobre a 
Amazônia, biodiversidade, povos da floresta. Belém: NAEA; UFPA. 

LAGE, Leandro (2016). Testemunhos do sofrimento nas narrativas telejornalísticas: corpos 
abjetos, falas inaudíveis e as (in)justas medidas do comum. 2016. 218 f. Tese (Doutorado em 
Comunicação Social) - Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da UFMG, 
Belo Horizonte. 

LYCARIÃO, Diógenes (2010). Greenpeace, espetáculo e internet: o intercruzamento entre 
diferentes modos de comunicação para se sustentar debates na esfera pública. 2010. 150 f. 
Dissertação (Mestrado em Comunicação Social) - Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação Social da UFMG, Belo Horizonte. 

MAIA, Rousiley (2012). Non-electoral political representation: expanding discursive domains. 
Representation, n. 48:4, p.429-443. Acesso em 10 de jul. 2018. 

MARQUES, Ângela (2011). Comunicação, estética e política: a partilha do sensível promovida 
pelo dissenso, pela resistência e pela comunidade. Galáxia, n. 22, p.25-39, dez. Acesso em:  
10 jul. 2018. 

______. (2014). Política da imagem, subjetivação e cenas de dissenso. Discursos 
fotográficos, Londrina, v.10, n. 17, p.61-86, jul./dez. Acesso em:  10 jul. 2018. 

RANCIÈRE, Jacques (2014). Nas margens do político. Lisboa: KKYM Editores. 

85



O CONSUMO DA CULTURA POP COREANA E O ESTUDO DOS FÃS  20

Raíssa ABRAÇADO  21

Danuta LEÃO  22

Universidade da Amazônia, Belém, PA 

RESUMO 
Esse artigo é a continuação de uma pesquisa que se iniciou no período de conclusão de curso, 
em que houve a análise da fanpage DramaFever Brasil na intenção de compreender como a 
página se insere nas estratégias de marketing digital e responder à pergunta como se dá a 
interação entre a marca e consumidor. Baseado nisso diversas questões surgiram durante a 
pesquisa de conclusão de curso, uma delas seria entender quem são os fãs de dramas 
coreanos? Portanto, este artigo é o início de uma pesquisa que tem como objetivo identificar 
quem são esses fãs, quais as práticas de consumo dentro desse universo? Aqui apresento de 
forma breve o objeto de pesquisa e trago conceitos de cibercultura e fãs que iniciarão 
norteando os estudos desse projeto. 

PALAVRAS-CHAVE: Hallyu; K-drama; Consumo; Fã; Cibercultura. 

KOREAN POP CULTURE CONSUMPTION AND FANS STUDY 

ABSTRACT 
This article is the continuation of a research that began at the end of the course, in which the 
DramaFever Brasil fanpage was analyzed in order to understand how the page fits into digital 
marketing strategies and answer the question of how interaction occurs. between brand and 
consumer. Based on this several questions arose during the course completion research, one of 
them would be to understand who are fans of Korean dramas? Therefore, this article is the 
beginning of a research that aims to identify who these fans are, what are the consumer 
practices within this universe? Here I present briefly the research object and bring concepts of 
cyberculture and fans that will start guiding the studies of this project. 

KEYWORDS: Hallyu; K-drama; Consumption; Fan; Cyberculture. 

EL CONSUMO DE LA CULTURA POP COREANA Y EL ESTUDIO FE LOS FANS 

RESUMEN 
Este artículo es la continuación de una investigación que comenzó al final del curso, en la que 
se analizó la fanpage de DramaFever Brasil para comprender cómo encaja la página en las 
estrategias de marketing digital y responder a la pregunta de cómo ocurre la interacción. entre 
marca y consumidor. En base a esto surgieron varias preguntas durante la investigación de 
finalización del curso, una de ellas sería entender ¿quiénes son los fanáticos de los dramas 
coreanos? Por lo tanto, este artículo es el comienzo de una investigación que tiene como 
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objetivo identificar quiénes son estos fanáticos, ¿cuáles son las prácticas de consumo dentro de 
este universo? Aquí presento brevemente el objeto de investigación y traigo conceptos de 
cibercultura y fanáticos que comenzarán a guiar los estudios de este proyecto. 

PALABRAS CLAVE: Hallyu; K-drama; Consumo; Ventilador; Cibercultura. 

INÍCIO DA HALLYU 

A Coreia do Sul possui cinco mil anos de uma história em que desenvolveu sua 

própria cultura. Foi um país que sofreu com longos períodos de guerra e colonialismo 

seguido de uma guerra civil nos anos 1950. O país estava com suas bases econômicas 

e sociais destruídas, precisavam se reestruturar praticamente do zero, começando 

esforços para alcançar as nações mais desenvolvidas e a cultura não seria uma 

exceção no desenvolvimento coreano. 

Desde muito tempo a Coreia do Sul se apresentou receptiva a costumes e 

produtos estrangeiros, absorvendo o Budismo, Confucionismo e tradições chinesas, 

mais recente trouxe para si o estilo de vida e a educação americana, a filosofia 

europeia e a modernidade japonesa. Durante as guerras – uma no próprio país e outra 

no Vietnã – importou estilos de música americana, como o folk e o rock, assim como 

outros estilos de música francesa, italiana e até mesmo latinas. Logo, músicos locais 

começaram a reproduzir esses estilos, o que gerou uma grande popularidade de 

músicas estrangeiras no país. 

Nos anos 1980, após incansáveis décadas de industrialização, quando o país já 

conseguia prover lazer e entretenimento, mais produções das culturas americanas e 

europeias passaram a ser transmitidas e com a democratização da nação as 

regulamentações de importação de cultura de outros países foi enfraquecida, o que 

resultou em uma tendência de ouvir músicas americanas e europeias no rádio, assim 

como series americanas na tevê e filmes de Hollywood e Hong Kong nos cinemas. 

Entretanto, na metade dos anos 1990, a música pop coreana ganhou evidência 

trazendo diversos estilos e música de alta qualidade, álbuns estrangeiros que antes 

dominavam o mercado por 10 anos, estavam sendo banidos e perdendo seu prestígio 

no mercado. 

Com menos de uma década, a indústria sul coreana lançou grandes artistas 

locais, reconquistando com o pop coreano o espaço no mercado. E nos incontáveis 

canais de TV a cabo, os dramas coreanos passavam 24h por dia, e nos finais de 

semanas os cinemas estavam lotados para ver filmes coreanos. A Coreia se tornou 
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uma das poucas nações que consomem mais produções culturais locais do que 

estrangeiras e isso começou a se expandir para além das fronteiras coreanas, iniciando 

a Hallyu. 

Hallyu significa “onda coreana”, o termo foi designado por um jornalista chinês no 

meio da década de 90 para descrever o rápido crescimento e popularização do 

entretenimento coreano e a cultura do país. Na década de 90, quando a Coreia do Sul 

firmou relações diplomáticas com a China em 1992, as novelas coreanas começaram a 

fazer parte da programação televisiva da China. No final da década de 90, o drama 

What is love? conquistou a audiência chinesa, com um enredo que trouxe valores 

religiosos e ênfase nas tradições familiares, o drama atingiu o segundo lugar no ranking 

de audiência televisiva. 

Depois do sucesso dos dramas coreanos, os cantores também começaram a 

entrar no mercado da China, Hong Kong e Taiwan, a dupla masculina Clon e os grupos 

de idols H.O.T, NRG, Baby V.O.X e S.E.S eram bastante presentes nas paradas de 

sucesso, nesses países e no sudoeste da Ásia, reunindo milhares de fãs nos shows. A 

Hallyu conseguiu em menos de um ano superar os sentimentos de desconfiança e 

desinteresse que persistia entre Coreia e China por meio século desde a Guerra 

Coreana, fazendo mais do que diplomatas fizeram em décadas. 

A onda coreana chegou ao Japão no ano de 2003 quando a série, da produtora 

KBS, Winter Sonata (2002) foi transmitida pelo canal de televisão japonês, NHK. Com a 

fórmula do sucesso para televisão, o drama trouxe belos atores, um cenário sofisticado 

e com um enredo bastante piegas, com temas de amor, morte e saudades irreparáveis, 

amparadas por uma trilha sonora melancólica. O drama teve forte influência na 

sociedade japonesa, fez com que o turismo de japoneses à Coréia aumentasse e gerou 

o interesse em aprender a língua coreana  

O grande sucesso internacional de What Is Love? (MBC) e de Winter Sonata 

(KBS), na China e no Japão, foram fundamentais para impulsionar a paixão pelas 

telenovelas coreanas em toda a Ásia e no restante do mundo. Outros sucessos vieram 

logo após como, Jewel in the Palace (MBC, 2003), uma série de TV com tema histórico, 

inicialmente exibida entre 2003 e 2004, essa novela foi um dos programas de TV com 

maior audiência na Coreia antes de ser exportada para 87 países— incluindo os países 

islâmicos como o Irã, onde ela conquistou cerca de 80% da audiência — fascinando os 
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telespectadores com o retrato da tradicional cultura coreana, como a cozinha da Corte 

Real, os trajes tradicionais e o conhecimento medicinal. 

O sucesso das novelas continuou na década de 2010 com Big Thing (SBS, 2010), 

Giant (SBS, 2010), Secret Garden (SBS, 2011), Love Rain (KBS, 2012).Em 2013, a 

novela That Winter, the Wind Blows foi exportada para algumas emissoras locais da 

América do Norte, bem como para dez países asiáticos, incluindo a China e o Japão. 

No Brasil, as novelas coreanas chegaram por meio dos fansubs e por muito tempo foi o 

único meio de acesso no Brasil, atualmente há plataformas de streaming, como o 

Netflix que disponibilizam em seu catálogo produções asiáticas, existe outras como o 

Viki e Kocowa que se dedicam especificamente para essas produções, trazendo 

legendas em português e inglês. 

DRAMA 

Diferente do contexto ocidental, o termo “drama” não se refere ao gênero, mas sim 

ao formato televisivo que engloba ficções seriadas produzidas principalmente no 

Sudeste Asiático. O formato surgiu no Japão na década de 1950, que com o passar do 

tempo ganhou características regionais, surgindo os TW-Drama  , K-Drama , C-23 24

Dramas   e entre outros, com temáticas do dia-a-dia que tratam de relacionamentos 25

amorosos, familiares, contextos históricos e rotinas escolares.  

Os doramas  surgiram com o intuito de reconstruir a ideia de cultura nacional 26

sólida, enfraquecida pela Segunda Guerra Mundial, tanto que as primeiras histórias 

retratavam os costumes e tradições da sociedade japonesa, esses ficaram conhecidos 

como, home dorama. Com o tempo surgiu os trendy dramas, os roller coast dramas e 

os cartoon dramas, que são narrativas adaptadas dos mangás. Esse gênero ajudou a 

popularizar os dramas de TV para os públicos estrangeiros consumidores de mangás e 

animes, como é o caso do Brasil. 

Dentre os países asiáticos que tiveram sucesso na produção do formato, a Coreia 

do Sul ganha destaque devido à enorme produção anual, a atenção que conquistaram 

dentro e fora do país (MARTEL, 2012, apud, MADUREIRA, MONTEIRO e URBANO, 

 Drama Taiwanês23

 Drama Coreano24

 Drama Chinês25

 Termo japonês para se referir a Drama26
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2014, p.7) e em consequência é a que mais exporta títulos para outros países. O 

Japão, mesmo sendo o originário do formato, não exporta tanto quanto a Coreia do Sul.  

O grande sucesso dos dramas coreanos se dá pelo enredo hibrido, ao mesmo 

tempo em que trata da Coreia do Sul, consegue unir influencias asiáticas e ocidentais, 

tornando possível combinar narrativas com modernidade e tradição, articulando com o 

Confucionismo, que é parte estrutural da cultura coreana, o qual trata o lado tradicional 

e moral da sociedade, em que prega o respeito aos mais velhos, à hierarquia e a 

importância da família. (CHUNG, 2011; SONG apud MARTEL, 2012 apud, 

MADUREIRA, MONTEIRO e URBANO, 2014, p.7). 

Geralmente, a estrutura dos dramas coreanos é feita por temporadas únicas entre 

8 e 25 episódios, podendo se estender para números maiores, em caso de temáticas e 

categorias específicas, onde cada episódio tem uma duração média de 1 hora. Essa 

formatação de temporadas únicas acontece porque abrem-se arcos grandes no 

primeiro episódio e se fecham no último, tendo pouco espaço para temporadas 

seguintes, sendo assim as histórias mantem o foco direcionado, com poucos núcleos 

de personagem. 

K- DRAMAS NO BRASIL 

Os conteúdos de televisão, mais conhecidos aqui no Brasil, que vinham da Ásia 

eram os seriados live-actions  e animes, ambos do Japão. Foram exibidos na televisão 27

aberta, tendo início na década de 60 com os animes, National Kid , Jaspion  e 28 29

Changeman , mas apenas na década de 90 que os animes tomaram conta da mídia 30

brasileira que durou até os anos 2000. Apesar de sucessos com Dragon Ball, 

Cavaleiros do Zodíaco  e Pokémon , os doramas japoneses não despertaram 31 32

interesse da mídia brasileira. Então, com a chegada da TV por assinatura trazendo 

 Termo utilizado na televisão, cinema e teatro para definir trabalhos feitos com atores reais diferentemente 27

das animações

 É uma série japonesa que foi exibida no Japão de 4 de agosto de 1960 a 27 de abril de 196128

 É uma série de televisão japonesa, pertencente à franquia dos Metal Heroes lançada no dia 15 de março 29

de 1985

 Série de televisão japonesa, faz parte da franquia dos Super Sentais, lançada 2 de fevereiro de 1985.30

 Série japonesa de mangá e anime escrito e ilustrado por Masami Kurumada31

 Pokémon é uma franquia de mídia que pertence a The Pokémon Company, criado por Satoshi Tajiri em 32

1995.
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diversas opções de programas e produções seriadas norte-americanas, o espaço 

dedicado a séries asiáticas, em vez de expandir, diminuiu consideravelmente, apesar 

de ser crescente a procura dos fãs. A programação da TV aberta também acabou 

reduzindo a oferta de animes e demais produções seriadas em sua grade, denotando 

um mercado local que não soube acompanhar o grande interesse dos fãs brasileiros 

por essas produções (ALBUQUERQUE e CORTEZ, 2013 apud MADUREIRA, 

MONTEIRO e URBANO, 2014, p.9). 

No entanto, com a evolução da internet, as redes sociais passaram a ser o 

principal meio de veiculação dessas produções, a fim de suprir a demanda dos fãs por 

série e, sobretudo, pelos dramas asiáticos. Para o Brasil, a circulação e acesso à 

produções disponíveis pela prática fansubber,   é de extrema importância, porque há 33

uma grande dificuldade de encontrar produções asiáticas com traduções e legendas 

oficiais em português, essa iniciativa surgiu, no Brasil, na metade da década de 90, 

quando fãs de animês decidiram dar continuidade no que a mídia brasileira 

interrompeu. Isso gerou a criação de diversos sites de fansubs, aumentando a 

popularidade, formando um público ativo em busca de novidade, o que popularizou os 

formatos televisivos asiáticos pelo Brasil (ALBUQUERQUE & CORTEZ, 2013 apud 

MADUREIRA, MONTEIRO e URBANO, 2014, p.10). 

Os sites de fansubs são geralmente administrados por grupos de pessoas 

responsáveis em traduzir, legendar e compartilhar as séries. Existem dezenas de 

fansubs  em atividade, possibilitando a oportunidade de os fãs assistirem lançamentos 34

que ainda não chegaram no Brasil, é importante saber que essas comunidades 

possuem suas próprias regras, para acessá-las é necessário um cadastro e é 

estritamente proibido o compartilhamento direto dos links. 

CIBERCULTURA E NOVOS PADRÕES DE CONSUMIR 

Uma vez que a revolução digital acabou trazendo mudanças na sociedade, 

modificou a forma de produzir entretenimento das empresas, de consumir do público, e 

as esferas da sociedade, ou seja, modificou a cultura. Surgindo o paradigma da 

 Consiste na tradução e legendagem voluntária livremente distribuídos por meio de sites de 33

compartilhamento feito de fã para fã

 Fonte: Vau um dorama https://vaiumdorama.com.br/lista-de-fansubs/ Acessado 24/06/201934
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convergência, que “presume que novas e antigas mídias irão interagir de formas cada 

vez mais complexas” (JENKINS, 2009, p.37).  

 Jenkins (2009, p.41 e 42) alega que a convergência é a melhor forma de entender 

as transformações dos meios de comunicação, uma vez que os velhos meios de 

comunicação não estão sendo substituídos. Mais propriamente, suas funções e status 

estão sendo transformados pela introdução de novas tecnologias. 

Lemos (2002, p.74) argumenta que com o digital, a distribuição e o 

armazenamento são independentes, multimodais, onde a escolha em obter informações 

sob a forma textual imagética ou sonora é independente do modo pelo qual ela é 

transmitida. Logo, os consumidores se tornam mais ativos, passando a ter um controle 

maior dos meios, podendo manipular cada uma das formas midiáticas, deste modo os 

indivíduos assumem posturas não de apenas leitores, no sentido restrito, mas se 

tornam atores, exploradores e navegadores (LEMOS, 2002, p.75). Esses 

consumidores, não se detém apenas em uma rede ou meio de comunicação, passam a 

transitar por vários outros, gerando mais conectividade social o que dá forças para 

reivindicarem seus direitos de participação na cultura midiática (JENKINS, 2009, p.47). 

É nesse cenário que a cultura do fã aparece como economia, John Fiske (1992, 

apud CARLOS, 2011, p.23) percebe que o fã investe e acumula capital se destacando 

por seus privilégios e classe social, sendo percebido na figura do fã colecionador. Matt 

Hills (2002, apud CARLOS, 2011, p.23) ressalta o elo do caráter emocional e paixões 

para que exista a cultura do fã. E ainda, Jenkins colabora afirmando, “alguém se torna 

fã não por ser um telespectador regular de um programa específico mas por traduzir 

aquele assistir em um tipo de atividade cultural, por compartilhar sentimentos e 

pensamentos sobre o conteúdo do programa com amigos, por se juntar a uma 

comunidade de outros fãs com interesses em comum” (CLICK, 2007, p. 305 apud, 

CARLOS, 2011, p.23). 

 O conceito de Economia Afetiva (JENKINS, 2009) surge para mensurar o 

envolvimento desses novos espectadores, esta “refere-se a uma nova configuração da 

teoria de marketing que procura entender os fundamentos emocionais da tomada de 

decisão do consumidor como uma força motriz por trás das decisões de audiência e de 

compra” (JENKINS, 2009, p.96). Ou seja, buscam moldar o desejo dos consumidores 

para que possam ser influenciados nas decisões de compra. 
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Em momentos em que a economia afetiva está em vigor, pode-se dizer que os fãs 

passam a ter mais controle sobre o que é veiculado, eles tendem a assistir e procurar 

apenas o que está de acordo com os seus interesses. Os anunciantes, agora, são 

forçados a esperar um convite do consumidor para poder vender algum produto, isso os 

obriga a entender melhor o seu público e saber o que realmente eles querem consumir, 

para assim tentarem entrar nas mentes dos clientes.   

Nessa nova abordagem, o conteúdo “apresenta-se, de forma crescente, inserida e 

camuflada no entretenimento; travestida de diversão, mas não destituída de sua função 

persuasiva, mesmo que dissimulada” (COVALESKI, 2010, p.20, apud, ATEM, 2015, p.

11). Dessa forma, cativando consumidores valiosos, ou seja, aqueles fiéis à marca pois, 

esses tendem a assistir séries com mais fidelidade, prestam mais atenção nos anúncios 

e compram mais produtos, dessa forma tornando mais fácil identificar um padrão e 

entender quem são e quais os desejos desse consumidor. 

Ao analisar a fanpage brasileira do Dramafever (ABRAÇADO, 2018) nota-se que a 

marca conseguia fazer esse trabalho de identificação de interesses e emoções do seu 

público. Através de técnicas como o storytelling, mantinham seus consumidores 

engajados ao utilizar os enredos dos k-dramas para envolver o público, despertar 

emoções e muitas vezes os levavam para dentro da narrativa, incentivando um mundo 

de sonhos em que a maioria dos consumidores adorariam viver.  

Percebe-se que a fanpage possuía essa forma sutil de publicidade camuflada de 

entretenimento, pois oferecia curiosidades, trechos dos dramas, fotos das cenas, 

utilizando situações comuns ao cotidiano de um fã de dramas asiáticos, tudo para 

envolver o consumidor num sentimento de pertencimento desse universo. Tudo isso era 

percebido nos comentários e compartilhamentos das postagens na fanpage, em que os 

fãs deixavam suas impressões.  

O QUE É SER UM FÃ? 

A palavra fã é normalmente utilizada para nominar pessoas que gostam muito de 

algo, como grupos de k-pop, dramas coreanos ou até mesmo algum artista. Ao se 

referir a um grupo de fãs, usa-se a palavra “fandom”, que surge do inglês “fan” (fã) e 

“kingdom” (reino). Há grupos com denominações especificas como “otakus” para fãs da 

cultura japonesa, “k-poppers” para fãs de música pop coreana, “dorameiros” para fãs de 

doramas (CARLOS, GELAIN, 2018). 
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No século XIX o termo “fã” apareceu para designar torcedores de esportes e para 

frequentadores de teatro (JENKINS, 1992 apud CARLOS, GELAIN 2018) induzindo a 

ideia de que esses grupos eram misantropos obsessivos e de massas de garotas 

histéricas (MONTEIRO, T., 2007 apud CARLOS, GELAIN, 2018). Atualmente, os fãs 

possuem uma imagem positiva de participativos e conectados, formando uma 

multiplicidade de práticas, grupos, motivações tanto em nível pessoal (indivíduo) quanto 

grupal (comunidade). Além de serem ativos, existem dimensões de afetos ligadas a 

performance e identificação que moldam a identidade desse fã enquanto indivíduo. 

A indústria da cultura pop sul-coreana é tão forte que atualmente o governo sul 

coreano conseguiu triplicar o Produto Interno Bruto (PIB) entre 2000 a 2018 – de US$ 

500 bilhões a 1,5 trilhão, com os investimentos na sua cultura pop, um projeto que 

começou em 1997 com o sucesso de dramas coreanos na China, que fez o governo ver 

a área cultural como um potencial produto de exportação, que irá crescer mais que a 

tecnologia da informação e de automóveis. 

Vê-se claramente o poder de consumo do fandom quando em 2005 o governo 

criou um fundo de US$ 1 bilhão voltado para o k-pop. Estima-se que só o grupo BTS  35

movimente, direta ou indiretamente, US$ 3,7 bilhões ao ano na economia do país. Os 

incentivos sul-coreanos na indústria cultural são altos se comparados com o Brasil, para 

2019, a verba do governo sul-coreano para a cultura é de R$ 6,4 bilhões, enquanto no 

Brasil R$ 1,9 bilhão (valor previsto em 2018, no final da gestão de Temer).  36

Não à toa, os estudos subculturais são ligados aos de fãs, assim como 
outros conceitos relacionados à participação de públicos, consumidores, 
audiências, usuários etc., tais como prosumers e influenciadores digitais, 
além de contribuírem para o surgimento de conceitos como “narrativa 
transmídia” e “cultura da convergência” (EVANS, STACI, 2014 apud 
CARLOS, GELAIN. 2018). 

Dentre os estudos de fãs, a obra de Jenkins é a mais citada devido à teorização 

sobre fãs como “invasores de textos” (“textual poachers”), em que o autor afirma a 

necessidade de uma abordagem específica para fãs, uma vez que esses consumidores 

detém uma experiência mais aprofundada com o texto midiático. Como leitor, o fã 

dedica-se a reinterpretações e ressignificados constantemente. Há uma apropriação 

 Atualmente o maior grupo de k-pop35

 Fonte: Portal G1 https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/2019/05/23/k-pop-e-poder-como-coreia-do-36

sul-investiu-em-cultura-e-colhe-lucro-e-prestigio-de-idolos-como-bts.ghtml acessado 28/06/2019 
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para a sua vida cotidiana, pois sua identidade cultural é construída a partir desse texto 

(GRECO, 2015. apud. CARLOS, GELAIN, 2018). 

 Uma das discussões levantadas por Jenkins (2015, p.62. apud CARLOS, 

GELAIN, 2018, p.7) é sobre a experiência coletiva do fandom, em que a leitura do fã “é 

um processo social através do qual interpretações pessoais são moldadas e reforçadas 

através de discussões constantes com outros leitores”. E então, baseado em estudos 

culturais e de recepção os fãs começam a ser estudados como audiência e ligados ao 

cenário midiático, numa discussão sobre audiência passiva versus ativa, assim como o 

uso das mídias no cotidiano das pessoas (FORD, 2014. apud. CARLOS, GELAIN, 

2018. p.7). 

Quando se trata de fãs e mercado, o BTS se torna referência por estar 

conquistando números relevantes para a indústria pop coreana. Na figura 1 o grupo 

BTS está presente numa das premiações mais importantes da indústria musical, a 

Billboard Awards, nesse ano de 2019 eles venceram pela terceira vez consecutiva 

Melhor Artista Social(uma das premiações anuais mais votadas pelos fãs) desbancando 

o cantor Justin Bieber que permanecia na posição a 6 anos, o que evidência poder da 

sua base de fãs e ainda ganharam o prêmio de Melhor Dupla/Grupo, concorrendo com 

bandas reconhecidas como Maroon 5, Imagine Dragons e Panic! At the Disco. 

Figura 1: Grupo BTS na premiação Billboard 2019 
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Desde julho de 2017, o BTS se manteve em primeiro lugar na lista Social 50 da 

Billboard , essa conquista é devido a uma fanbase no twitter dedicada a manter o 37

grupo em destaque nas listas da Billboard (figura 2), os ajudando a ganhar cada vez 

mais visibilidade na indústria. Além deles, outros grupos de K-pop constantemente 

aparecem no top 3 da lista, outro dado interessante é a presença de pelo menos 20 

grupos/artistas sul coreanos dentre os Social 50 (na semana de 31/08/2019). 

Figura 2: Conta da fanbase BTS on Billboard no Twitter 

As marcas, também começam a se mostrar receptivo para os grupos de k-pop, há 

exemplos da LG que já trouxe o grupo K.A.R.D como embaixadores globais do 

smartphone LG G6 em 2017 e atualmente a marca trabalha com o grupo BTS (figura 3) 

como seus embaixadores globais. Outro exemplo recente, é a marca Ray-Ban que 

anunciou Jackson Wang, membro do grupo de k-pop GOT7, como o primeiro 

embaixador global da marca (figura 4). 

Figura 3: LG e BTS 

 

Fonte: Pesquisa de campo Abraçado, 2019. 

 https://www.billboard.com/charts/social-50 acesso 28/08/201937
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Figura 4: Jakcson Wang embaixador da Ray-ban 

 

Os autores Carlos e Gelain (2018, p.7) levantam um histórico sobre os estudos 

dos fãs de Bielby e Harrignton (2007) onde apresentam três ondas, as quais podem se 

sobrepor. Na primeira, “fandom é lindo”, o foco era nas práticas e apropriações de fãs e 

impactos na economia, relações afetivas na produção e organizações de fãs, essa 

primeira fase foi uma tentativa de ir além da ridicularização dos fãs. A segunda onda 

ganhou dois títulos, “Fãs no Mainstream” e “Cultura de fãs e hierarquia 

social” (BIEALBY, HARRINGTON, 2007. apud, CARLOS, GELAIN 2018, p.8) 

respectivamente, se refere por identificar os fãs como consumidores especializados e 

por estudar as práticas que demonstravam o capital social, cultural e econômico dos 

fãs, revelando a hierarquia social dentro das comunidades. A terceira onda, “Fandom e 

Modernidade”, começa a partir dos anos 2000, essa foca nos prazeres intrapessoal e 

motivações entre os fãs, abordando questões sociais, culturais e econômicas que 

permeiam o nosso tempo. 

Gray, Sandvoss e Harrington (2018, p.7 apud. CARLOS e GELAIN, 2018, p.8) 

defendem que estudar fãs “nos ajuda a entender e encontrar desafios além do reino da 

cultura popular porque eles nos contam algo sobre como nós nos relacionamos 

conosco mesmo, entre nós, e como ler textos mediados que nos cerca”. Cancline 

(2008, apud SILVA PEREIRA, 2016. p.27) afirma que os fandoms dentro da sociedade 

de consumo, constroem uma identidade por meio da mídia, e através do fandom os 

indivíduos passam a ter uma noção de qual contexto de sociedade ele está inserido. 

A autora Carlos (2011, p.31) apresenta os estudos de Hills (2002) em que ele se 

apropria das teorias de Theodor Adorno, trazendo a questão do fã consumidor, pois 

acredita que “fãs são sempre já consumidores”. Aponta, também, a contradição do fã 

que sempre está atento as novidades, comprar álbum, o livro, o filme, mas por outro 

lado existe uma certa censura com aquele fã que obtém lucro em seu fandom, 
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vendendo algum desses produtos. Surgindo discussões sobre o bom fã versus o mau 

consumidor.  

Portanto, dentro dessa lógica, o fã reconhecido como um consumidor ideal é 

aquele que se mantem atualizado com os produtos/ conteúdos mais recentes, não 

basta gostar de algo para ser fã, é necessário aparentar, colecionar, interpretar e 

reinterpretar, produzir (ALVERMANN; HAGOOD, 2000, apud, CARLOS, p.31). Essa 

afirmação, colabora com a ideia de Hill (2002) de que o fã é uma condição performativa, 

a qual não pode se pode ser analisada analiticamente, pois a performance varia em 

cada tempo e local onde se encontra, por exemplo o fã se comporta de formas 

diferentes em seu ambiente de trabalho e em um show. Ou seja, é necessário o fã 

representar esse papel para a sociedade, demonstrando seus gostos e preferencias por 

meio do consumo. “Ser fã é um processo de consumo que desencadeia experiências 

culturais, processos comunicacionais” (CARLOS, 2011, p.31). 

Com base em todos esses argumentos e teorias sobre fãs, podem ser 

encontradas diversas pesquisas que utilizam fandoms como subculturas, tribos 

urbanas, e focadas nas discussões sobre identidade (CARLOS, 2019). Como também 

há pesquisas que envolvem consumo e resistência, comunidade e hierarquia, fantasia e 

realidade (HILLS, 2002 apud CARLOS, 2019). No Brasil, Moralejo (2018, apud 

CARLOS, 2019) pontua que há poucos livros publicados sobre fãs, concentrando-se 

principalmente em artigos. 

Atualmente existem pesquisadores que estão estudando o tema, entre eles 

separei autores que já possuem estudos na área da cultura coreana como a autora 

Adriana Amaral, uma de suas produções de estudo de fãs é sobre fandom transcultural, 

em que a autora trabalha os fãs brasileiros do pop coreano através da análise das 

práticas do shipping. Outra pesquisadora com importância para esse projeto é Krystal 

Urbano que produziu um artigo sobre questões acerca do relacionamento entre fãs 

brasileiros e os dramas asiáticos. A pesquisadora Giovana Carlos, que apesar de não 

ter produções voltadas para a cultura pop coreana, ela possui trabalhos estudando os 

fãs da cultura pop japonesa através da prática do scanlation. E por último, Afonso de 

Albuquerque que também tem um trabalho sobre a relação entre fãs brasileiros e ficção 

seriada japonesa.  38

 Fonte: IBPAD https://www.ibpad.com.br/blog/comunicacao-digital/7-pesquisadores-brasileiros-que-estao-38

estudando-fas/ acesso: 30/06/19 
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Sendo assim, já existem pesquisas que abordam a cultura pop asiática (aqui se 

resumindo à Coreia do Sul e Japão), isso induz a questionar sobre a existência de 

pesquisas desses fãs na Amazônia, por isso esse projeto nasce com o propósito de 

estudar a cultura do fã dando continuidade à uma pesquisa iniciada durante a 

graduação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A intenção desse artigo é iniciar alguns conceitos base da pesquisa, que 

despertam curiosidades sobre o assunto. Existe um cenário de pessoas que consomem 

a cultura pop coreana, essa que vai além dos Dramas. Em Belém, por exemplo, 

existem feiras geeks que começaram a incorporar apresentações de k-pop nas 

atrações, já houve sessão de cinema organizada por fãs para exibir um filme coreano, e 

entre outras manifestações.  

Ao trazer teorias de consumo no espaço cibercultural e a definição de fã, busco 

começar a entender de forma teórica quem são esses fãs que movimentam a Hallyu 

pelo mundo. Quais as práticas que esses indivíduos entraram em contato e 

reproduzem. Identificar quais as dificuldades existentes no meio e sobretudo, onde 

estão esses fãs na Amazônia. Essas, entre outras questões que surgiram de uma 

paixão de fã durante o trabalho de conclusão de curso, impulsionam esse projeto a ser 

realizado, colaborando para as pesquisas sobre a cultura do fã na área da comunicação 

na Amazônia. 
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RESUMO 
O artigo busca verificar a partir de postagens publicadas na rede social Facebook, pelo narrador 
Luiz Peixoto Ramos, mais conhecido como o “Jabutigão da Amazônia”, através de observação 
e análise pragmática de Luiz Gonzaga Motta, das imagens e narrativas fluídas utilizadas nessas 
postagens, verificando as formas de interação na comunicação com os elementos publicitários. 
De que maneira essas narrativas on-line no Facebook do “Jabutigão”, são determinantes para 
desenvolver a comunicação e interação dos envolvidos.  

PALAVRAS-CHAVE: Rede Social. Facebook. Narrativas on-line. “Jabutigão”. 

VIRTUAL TIME: AN ANALYSIS OF JOURNALISTIC NARRATIVE ON THE 
AMAZON “JABUTIGAN” SOCIAL NETWORK FACEBOOK 

ABSTRACT: 
The article seeks to verify the postings of newspapers that were published in the social network 
Facebook, by the narrator Luiz Peixoto Ramos, better known as the "Jabutigão da Amazônia", 
through observation of the images and fluid narratives used in these postings, verify the forms of 
interaction, advertising and communication. In what way these online narratives on Facebook's 
"Jabutigão", are determining to develop the communication and interaction of those involved. In 
contemporary times, the communication links between participants of social groups on the 
Internet, are increasingly using online communication. Among the main results, through the 
observation in the Facebook social network of "Jabutigão", the forms of expressiveness using 
Luiz Gonzaga Motta's pragmatic analysis of the narrative, through which the dissemination of 
various virtual languages on Facebook , contribute to writer's network advertising. 

KEYWORDS: Social Network. Facebook. Online Narratives. "Jabutigão". 
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TIEMPO VIRTUAL: UN ANÁLISIS DE LA NARRATIVA PERIODÍSTICA EN LA RED 
SOCIAL “JABUTIGAN” DE AMAZONAS 

RESUMEN: 
El artículo busca verificar las publicaciones de los periódicos publicados en la red social 
Facebook, por el narrador Luiz Peixoto Ramos, más conocido como "Jabutigão da Amazônia", a 
través de la observación de las imágenes y las narrativas fluidas utilizadas en estas 
publicaciones. verificar las formas de interacción, publicidad y comunicación. De qué manera 
estas narrativas en línea en "Jabutigão" de Facebook, son determinantes para desarrollar la 
comunicación y la interacción de los involucrados. En la actualidad, los enlaces de 
comunicación entre los participantes de los grupos sociales en Internet utilizan cada vez más la 
comunicación en línea. Entre los principales resultados, a través de la observación en la red 
social Facebook de "Jabutigão", las formas de expresividad usando el análisis pragmático de la 
narrativa de Luiz Gonzaga Motta, a través de la difusión de varios lenguajes virtuales en 
Facebook, contribuyen a la publicidad de la red del escritor. 

PALABRAS CLAVE: red social. Facebook. Narrativas en línea. "Jabutigão". 

1 INTRODUÇÃO 

O autor Luiz Peixoto Ramos apresenta um trabalho voltado quase que 

exclusivamente a literatura paraense, ligado ao mundo maravilhoso da fantasia e a 

preocupação em oportunizar o resgate do texto literário, como um componente rico de 

diversos tipos de significados que, sobretudo, acaba promovendo o gosto pela leitura. 

Este artigo tem como objetivo compreender que as narrativas on-line da publicação de 

jornais impressos, no Facebook do “Jabutigão da Amazônia”, são importantes para 

desenvolver a comunicação, assim, traz a possibilidade de perspectivas linguísticas 

para gerar oportunidades a compreensão da leitura imagética, enquanto fonte de 

satisfação e aprendizagem. 

O escritor iniciou sua página no Facebook em julho de 2012, utilizando como 

nome de usuário a identidade de seu personagem infanto-juvenil “Jabutigão da 

Amazônia”. Ao visualizar suas diversas postagens, observa-se que o autor publica em 

sua rede social, aspectos relacionados a sua vida pessoal, sendo visualizado através 

de imagens e textos que remetem a questão da família, ou mesmo diversas fotografias 

associadas a passeios com seus familiares, e o compartilhamento de postagens que 

são associadas ao cotidiano.  

Em meio a essas publicações pessoais visualiza-se também, postagens 

específicas do escritor e do personagem, seja através de fotos com as pessoas que 

adquirem seus diversos livros, ou mesmo de seus encontros com outros escritores 

paraenses. Outro item que o escritor costuma publicar, são suas participações na Feira 
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do Livro, que acontecem todos os anos no Hangar, Centro de Conversões situado na 

região metropolitana de Belém.  

Além das publicações mencionadas, observa-se ainda a utilização de imagens 

referentes as capas de jornais impressos, que tiveram como foco o personagem 

“Jabutigão da Amazônia”. 

De acordo com as informações do Facebook do próprio escritor Luiz Peixoto 

Ramos, este reside em Belém e, já escreveu até o presente momento dezoito obras 

literárias. É um escritor e compositor brasileiro mais conhecido pelo personagem 

“Jabutigão da Amazônia”. Pertence a Associação Paraense dos Escritores, Câmara 

Setorial do Livro (ACP) e da Caravana Cultural da Amazônia.  

De acordo com RAMOS (2018), dentre várias homenagens que já recebeu, 

pode-se citar a descerrada placa no Bosque Rodrigues Alves, em reconhecimento aos 

140 anos da Biblioteca Púbica Arthur Vianna. 

 Em 1964, lançou seu primeiro disco, canções do “ Abraço Eterno (Bolero) e em 

1987 recebeu menção honrosa pelo poema “Sou”, em Massachusetts, Estados Unidos. 

Já no ano de 1995, lançou no Núcleo de Arte da Universidade Federal do Pará (UFPA), 

seu segundo disco, “ Delírio”, com canções populares, em São Paulo. Em 1997, lança 

na Academia Paraense de Letras, seu quarto livro “Reflexos do dia a dia”. 

 Ao continuar sua cronologia de momentos importantes destaca-se em novembro 

de 1999, por ocasião da III Feira Pan - Amazônica do Livro, o escritor lançou o livro “Um 

Conto de Fadas Amazônico”, reeditado em 2000. Pode-se destacar ainda o livro 

infanto-juvenil, cujo título é “ O Menino que Vivia no Céu”, conta a história de um 

garotinho que, adora ler e visita vários lugares com a leitura dos livros (RAMOS, 2002). 

 Segundo o escritor, ao estar presente nas escolas de Belém, o narrador 

“Jabuti”, junto com educadores, direcionam as ações, tanto presencialmente quanto 

virtualmente, compartilhando com as crianças suas narrativas e interpretações, 

essencialmente, quando vem representando o personagem “Jabutigão”, elas entram no 

que o autor denomina de “delírio! ”, demonstrando a vontade em participar daquele 

momento de leitura. 

 Luiz Peixoto Ramos (2018) afirma que acaba virando uma alegria para crianças 

e jovens, de escolas públicas ou privadas de Belém, bem como nos vários encontros 

durante as Feiras do Livro. 

103



 O personagem já completou vinte e três anos e possui pouco mais de mil e cem 

apresentações. Em relação ao seu décimo livro “O Bem -Te-Viajante”, no Facebook, o 

autor indaga que o local escolhido para o lançamento, foi o Parque Zoobotânico Bosque 

Rodrigues Alves – “O cenário perfeito para falar de natureza e contar a história de um 

pássaro motivado pela determinação de sonhos” (RAMOS, 2018). 

 O escritor conta que desde muito novo sempre foi apaixonado pela literatura, ao 

trabalhar alguns anos como bancário, resolveu empenhar-se a escrever livros de 

crônicas e versos, já ganhou vários prêmios por todo o Brasil com suas publicações. 

 Posteriormente, notou que precisava aproximar-se do universo infanto juvenil, 

para mostrar aos jovens a importância da leitura. Assim, além de publicar livros infantis, 

passou a garantir presença, todos os domingos no Bosque Rodrigues Alves. 

  Durante os encontros aos domingos, as crianças, junto com seus pais, 

alegram-se com a programação, são estimuladas a desenvolver o hábito pela leitura, 

depois o autor realiza uma sessão de autógrafos. Ainda há o momento do show do “ 

Jabutigão” e, o plantio de uma muda de cedro em um dos canteiros centrais do Bosque. 

O site Facebook apresenta-se como importante ferramenta para troca de 

informações e socialização de conhecimentos, essa rede social na internet foi lançada 

em 2004 nos Estados Unidos, começou originalmente como um site para facilitar a 

comunicação entre estudantes universitários de Haward, com intuito dos alunos se 

conhecerem e compartilharem informações e depois se espalhou rapidamente, 

tornando-se a mais ubíqua rede social da internet do mundo. 

Segundo o site estadão , no final de 2017 a rede social Facebook é acessada 42

por 2,13 bilhões de usuários em todo o mundo todos os dias, a cada 60 segundos 

293.0000 pessoas atualizam seu status, são enviadas por dia, uma média de 64 bilhões 

de mensagens, seu mensageiro (Messenger) facilita as conversações virtuais em 

qualquer lugar entre pessoas conectadas à rede social.  

De acordo com o próprio Facebook, o Brasil é o terceiro país em número de 

usuários, chegando aproximadamente em 99 milhões, ainda segundo a pesquisa de 8 a 

cada 10 brasileiros que acessam a internet, possuem uma conta ativa nessa rede 

social. Esses dados mostram o quanto o sujeito está imerso no universo on-line.  

 hAps://link.estadao.com.br/no>cias/empresas,facebook-chega-a-2-13-bilhoes-de-usuarios-em-todo-o-mundo,42

70002173062
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 “Quanto mais interações ocorrem através de máquinas, torna-se maior o 

número de ilustrações de relações humanas, onde se compreende que opinião pública 

é, por si, um processo social. ” (RECUERO; BASTOS; ZAGO, 2015, p.11). Essas 

interações sociais como afirma os autores, pode ser observada nas diversas narrativas 

que se tecem on-line na plataforma Facebook, onde várias pessoas trocam 

informações, conversam, divulgam o que assistem, transformam as relações sociais, 

aproximam pessoas, até mesmo pelo fato de ser um site de comunicação em tempo 

real. 

Recuero; Bastos; Zago (2015) comentam que as “redes sociais” na Internet são 

traduções dos espaços off-line de suas conexões sociais, no espaço on-line são 

demarcados pelas produções e representações do indivíduo. Essas traduções ocorrem 

devido a rede social disponibilizar um mix de narrativas que enriquecem o diálogo 

virtual, sejam através de imagens, textos, oralidades e diversos tipos de fala e escuta.  

Para McLuhan (1967), a tecnologia vem modificando padrões sociais de nossa 

vida, onde devemos reconsiderar e avaliar todos os pensamentos e ações, pois tudo 

está mudando – você, sua família, sua educação.  

A facilidade de diálogo entre indivíduos pertencentes a regiões, países e grupos 

sociais distintos, principalmente através do dispositivo tecnológico Facebook, estimula o 

intercâmbio entre grupos e pessoas com interesses, preferências e hábitos em comum. 

Castells (2005) afirma que a sociedade em rede se espalha pelo planeta, a 

estrutura social é considerada global, entretanto as experiências humanas acontecem 

no local. Podemos visualizar essa sociedade em rede através dos dispositivos móveis e 

portáteis, através dessas máquinas, formam-se múltiplas possibilidades de interação e 

participação, nas comunidades presentes nos grupos on-line.  

É percebido a partir desse ciberespaço o desenvolvimento de ações 

compartilhadas, estimulando informações de contato interpessoal, modificando 

comportamentos, prosperando formas de interação, com características específicas e 

interesses compartilhados no universo da vida cotidiana. 

A rede social Facebook, possui uma gama de funcionalidades voltadas para a 

comunicação de massa, entre os itens oferecidos pelo site, existe a opção para criação 

de perfis on-line, essa ferramenta permite a criação de páginas, que são destinadas ao 

compartilhamento de informações e, experiências sobre um determinado assunto.  
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Através do Facebook é permitido que as pessoas unam comentários, opiniões 

etc, em torno de um objetivo comum, onde o próprio fundador do site Mark Zucherberg, 

afirma que milhões de usuários usam o Facebook para conhecer mais as pessoas com 

quem se relacionam, para o fundador, a missão da sua rede social, é dar as pessoas 

um poder ilimitado, de compartilhamento e fazer do mundo um lugar mais aberto e 

conectado.  

“A internet é um espaço social, cresce a partir das tecnologias de acesso móvel, 

nela se faz presente a liberdade de expressão e comunicação” (CASTELLS, 2005, p.

91). A liberdade de expressão e comunicação que autor afirma, são características 

presentes nas redes sociais, pois os usuários podem compartilhar sua maneira de agir 

e pensar, proporcionando uma aproximação entre as pessoas. 

O surgimento da internet propiciou novas formas de comunicação e interação, 

nas redes sociais, sobretudo no Facebook, que se tornou uma tecnologia favorável para 

as pessoas do mundo todo, motivando atitudes, interesses individuais e coletivos, 

pensando esse ambiente como um sistema rápido e autentico do campo 

comunicacional. A internet é a espinha dorsal da comunicação global mediada por 

computadores: é a rede que liga a maior parte das redes. (CASTELLS, 2016, p.12).  

Segundo o autor, essa interação não produz utilidade apenas em uma 

dimensão cultural, mas da possibilidade de efeitos significativos na construção da 

autoapresentação, na conscientização e na observação de si mesmo, para ser 

reconhecido na sociedade conectada em rede. 

As publicações na rede social Facebook, pelo escritor Luiz Peixoto Ramos, 

evidencia suas atividades, possuindo diversas fotografias relacionadas ao Bosque 

Rodrigues Alves, muitas postagens remetem a Feira Pan-Amazônica do Livro. Verifica-

se ainda a capa de seus livros publicados, suas participações em Feiras de Ciência e 

Cultura em diversas Escolares de Belém do Pará, além do seu próprio cotidiano como 

família, viagens, entre outros. Essas postagens, evidenciam formas de aproximação 

dos atores sociais, que interagem com a página do escritor na rede.  

Essa interação não produz efeito apenas em aspectos sociais, mas pode trazer 

significância na construção de conhecimentos, no caso do Facebook do “Jabutigão da 

Amazônia”, o estímulo também à leitura. 
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Assim, esse este artigo traz reflexões importantes da possibilidade de utilização 

de narrativas on-line do escritor, trazendo perspectivas linguísticas para gerar 

oportunidades aos leitores de ouvir, sentir e socializar-se.  

 A utilização da narrativa on-line na plataforma Facebook, onde várias pessoas 

trocam informações, conversam, divulgam o que assistem, transformam as relações 

sociais, pois aproximam pessoas, até mesmo por se tratar de aplicativo de 

comunicação em tempo real apresentando mix de narrativas que enriquecem esse 

diálogo virtual, através de imagens, textos, oralidades e diversos tipos de fala e escuta. 
Vivemos mediante narrações. Todos os povos, culturas, nações e 
civilizações se constituíram narrando. Nossas vidas são acontecimentos 
narrativos. Vivemos nossas relações conosco mesmo e com os outros 
narrando. Nossa vida é uma teia de narrativas na qual estamos 
enredados. (MOTTA, 2013, p.1). 

 O autor assinala que narrar é uma forma de entender o porquê de tantas 

indagações e acontecimentos da vida, para poder vivencia-la de modo concreto e 

significativo. 

 A construção de narrativas no perfil on-line, diz respeito a todos os aspectos 

da vida, incluindo atividades cotidianas, as práticas de trabalho e o universo da 

aprendizagem, são transformados pelas tecnologias digitais. 
O meio, ou o processo, de nosso tempo – a tecnologia está 
remodelando e reestruturando padrões de interdependência social e 
cada aspecto de nossa vida pessoal. Por ele somos forçados a 
reconsiderar e reavaliar praticamente todos os pensamentos, todas as 
ações e todas as instituições anteriormente aceitos como óbvios. Tudo 
está mudando – você, sua família, sua educação, seu trabalho. 
(MCLUHAN, 1967, p.8). 

 Observa-se o papel fundamental das narrativas on-line na contemporaneidade, 

porque estimula a capacidade dos seres humanos de transformar a comunicação e 

reconstruir sentidos, com novos olhares e entendimentos acerca do mundo. 

 Com o uso da rede social Facebook, abrem-se possibilidades interativas e 

participativas. Assim sendo, neste artigo destaca-se as características próprias do 

Facebook, que facilita as conversações virtuais em qualquer lugar entre pessoas 

conectadas a esta rede social. 

 O Facebook propicia múltiplas possibilidades de interação e participação nas 

comunidades on-line, permitindo que o usuário possa conversar com seu círculo de 
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amizades, de trocas de ideias, enfim, ligados à possibilidade de mostrar fotos, contar 

piadas, traçar planos e demais necessidades e interesses públicos e privados.  

 É percebido a partir do ciberespaço , o desenvolvimento de ações 43

compartilhadas, estimulando informações de contato interpessoal, podendo gerar novo 

formato às identidades culturais, modificando comportamentos, prosperando formas de 

interação, com características específicas e interesses compartilhados no universo da 

vida cotidiana. 

 Nesse aspecto, estudos em comunicação são importantes, na medida em que 

fortalecem a linguagem nos sites de redes digitais, apontando como determinados 

sujeitos sociais produzem e socializam conteúdos nesse universo on-line, gerando 

ressonância entre os usuários, através da publicidade e visibilidade. 

Para Gonçalves (2005), a “ressonância” refere-se ao objeto exposto, como um 

amplo canal que media a vida social, emergindo a ambiguidade presente no objeto. No 

caso do objeto Facebook, a ressonância ocorre pela facilidade para produzir e 

reproduzir mensagens em rede (curtindo as imagens por exemplo), que conduz a um 

conceito de opinião pública. 

O Facebook é constituído da interação de pessoas, onde o termo “publicação” 

na internet, representa “tornar visível”. (MAURO e MARTINO, 2015, p.91). Neste 

sentido, esta rede midiática, contribui para uma relação de vida social, crescendo cada 

vez mais suas comunicações e interações 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

O primeiro movimento da análise pragmática da narrativa de Motta (2013), está 

no chamado compreender a intriga, mais para que isso ocorra, se faz necessário 

delimitar o tempo a ser analisando, principalmente em se tratando da rede social 

Facebook, onde as narrativas são consideradas fluidas. Para Motta (2013), no caso de 

análise das narrativas digitais como Facebook, ou narrativas fluidas, é preciso 

reconstituir retrospectivamente a história, para isso é necessário determinar o período 

que pretende analisar. 

Dessa forma, o tempo delimitado estabelece o contexto referente a três 

publicações, de jornais impressos na rede Facebook do “Jabutigão”, sendo assim a 

 O termo ciberespaço especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas 43

também o universo oceânico de informação que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam 
e alimentam esse universo. (LÉVY, 1999, p.17)
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cronologia referente a tempo/espaço, inicia em outubro de 2013 a dezembro de 2017. 

Esse período foi escolhido, porque remete a três jornais impressos, que foram 

publicados no Facebook, sendo um relacionado ao jornal Voz de Nazaré , o segundo 44

ao Jornal O Liberal  e o pôr fim, a última publicação referente ao jornal Diário do 45

Pará .  46

Com relação aos jornais impressos publicados na rede social Facebook do 

escritor, observa-se que o primeiro publicado foi o do jornal Diário do Pará no dia 07 de 

outubro de 2013, o escritor utilizou na postagem, o próprio título do jornal: “Eles 

encantam quem é criança, como eles”, utilizando o segundo movimento de Motta, que 

se refere aos artifícios da narrativa, como mostra a figura a seguir: 
FIGURA 1 NARRATIVA JORNALÍSTICA 

 

O texto foi escrito por Michel Ribeiro e a fotografia de GQ Estúdio, observa-se 

no texto e na imagem, diversas estratégias de comunicação para chamar a atenção do 

público, como por exemplo, quando utiliza a palavra “TODA”, no meio do texto e em 

maiúsculo, para enfatizar o nome da revista e, para destacar a homenagem a todos os 

adultos, que vivem no mundo dos pequeninos, utilizando como exemplo, o escritor Luiz 

Peixoto Ramos, que no momento da publicação estava como 72 anos de idade e, que 

 Fundado em 1913 pelo padre barnabita Florence Dubois para divulgar as atividades da Paróquia de 44

Nazaré, o jornal Voz de Nazaré passou a ser administrado pela Fundação Nazaré de Comunicação, a partir 
de 2 de janeiro de 2003, quando a instituição, representada pelo então arcebispo Dom Vicente Zico, 
recebeu a transferência dos direitos do periódico.

 http://www.orm.com.br/oliberal45

 https://www.diarioonline.com.br/ 46
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mesmo assim, constantemente revive sua infância através do personagem batizado por 

ele de “Jabutigão da Amazônia”.  

Além do texto, na imagem utilizada destaca –se o personagem, mais ao fundo, 

nos remente ao conteúdo onde perpassa as diversas narrativas deste personagem, que 

é o contexto da/na Amazônia Paraense. A publicação da imagem, referente ao jornal 

impresso na rede social Facebook, obteve um número pequeno de curtidas, em um 

total de três, entretanto um número significativo de 14 compartilhamentos.  

O segundo jornal publicado no Facebook, pertencente ao O Liberal, foi 

publicado em 26 de maio de 2016 na página do Magazine. Como mostra a imagem a 

seguir: 
FIGURA 2 JORNAL IMPRESSO O LIBERAL 

 

Com relação a publicação da imagem do jornal impresso na página do 

Facebook, o autor utiliza do visual desta capa do jornal, para destacar sua participação 

na XX Feira Pan-Amazônica do Livro, que ocorreu nos dias 28 de maio a 02 de junho 

de 2016. O escritor utiliza sua postagem para confirmar dia, horário e local, destacando 

sua participação no espaço Infantil da Feira, como sendo seu principal ponto de 

apresentação. Para Motta (2013), essas representações na forma de narrativas, vem 

sendo utilizada atualmente no que ele chama de diários eletrônicos, referindo-se as 

postagens na rede social Facebook.  

Dessa forma, o escritor finaliza sua publicação, com a utilização em letras 

maiúsculas o seguinte texto: “O JABUTIGÃO VAI CANTAR, DANÇAR E CONTAR 

HISTÓRIAS PARA AS CRIANÇAS. ESPERO VOCÊS LÁ. ”, este é mais um exemplo de 

recurso de destaque textual, relacionado a performance discursiva, estabelecendo 
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ainda uma relação entre factual e de imaginação, pois inicia sua publicação como 

escritor, identificando seu local de participação na feira e, finaliza como sendo o 

personagem “Jabutigão”, ou seja, utilizando a imaginação para convidar os atores 

sociais a participarem do evento. Neste momento observamos o que Motta (2013) 

afirma, de uma relação entre factual e fictício ou real e irreal.  

A terceira publicação de imagem referente a jornal impresso, ocorreu no dia 4 

de dezembro de 2017, em relação aos dados de interação da rede social on-line, esta 

postagem apresentou o total de 61 reações no Facebook, sendo 54 de curtidas e 7 de 

reações do tipo “Amei”, apresentou ainda 2 compartilhamentos e 6 comentários, dentre 

eles destacamos dois: “Peça do meu acervo – Linda reportagem do jornal VOZ DE 

NAZARÉ”, “fantástico...vc merece!!”. Esses dois comentários mostram as intenções dos 

envolvidos na publicação, visualizado através das estratégias e critérios utilizados nos 

textos, como termos do tipo “linda reportagem” ou “fantástico”, sendo estratégias 

argumentativas dos usuários ao estabelecer, uma relação de comunicação com o autor 

da página no Facebook. 

A Voz de Nazaré é um jornal que pertence a Basílica de Nossa Senhora de 

Nazaré em Belém do Pará. A postagem utilizou como título o próprio tema do jornal 

impresso, ou seja, “JABUTIGÃO, o paladino da Amazônia”, como mostra da Figura 3. 
FIGURA 3 JORNAL A VOZ DE NAZARÉ 

  

Fonte: https://www.facebook.com/jabutigao.daamazonia> Acessado em 25/junho/2018. 
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A reportagem inicia com uma charge  do “Jabutigão”, traz como estratégia 47

narrativa, o título em maiúsculo com nome do personagem e, inicia o texto utilizando o 

termo: “autor de sábios livros infanto-juvenil”, em seguida, logo abaixo da mesma folha, 

o jornal traz a fotografia do escritor, com uma breve biografia de sua trajetória na 

literatura, cujo título dessa temática é: “Não se pode parar de sonhar”, observa-se ainda 

a fonte aumentada, para destacar o título e a palavra sonhar com ênfase em vermelho.  
A identificação temática…podem revelar estratégias semânticas do 
narrador na construção dos sentidos da estória…o narrador dispõe 
estrategicamente personagens, cenários, conflitos, tensões…a fim de 
produzir determinados efeitos dramáticos como o suspense, a tensão, o 
clímax, etc. (Motta, 2013, p.160) 

Essas identificações temáticas no qual o autor se refere, parte das intenções 

que são geradas e, do conhecimento prévio do público, que se pretende interagir, 

então, utiliza-se de recursos narrativos como identificado anteriormente. Essas 

estratégias abrem possibilidades de interpretação pelo receptor, objetivando uma 

reflexão e até mesmo ampliando o processo cognitivo. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Como pudemos constatar, este artigo trouxe a compreensão, que as narrativas 

on-line da publicação de jornais impressos, no Facebook do “Jabutigão da Amazônia”, 

são significantes na construção de conhecimentos, por se tratar de um aplicativo em 

tempo real, que apresenta várias narrativas que enriquecem a comunicação e 

socialização, pois as pessoas trocam informações, conversam, desenvolvem a 

cognição e a linguagem oral. 

 Observa-se que a página do Facebook do escritor Luiz Peixoto Ramos, é 

utilizada para divulgação de eventos culturais e entretenimento, sendo considerada, 

como importante e amplo meio de comunicação e, uma maneira bastante difundida 

para a publicidade de encontros e eventos. 

 Compreende-se assim, que as narrativas on-line da publicação de trabalhos e 

outras ações, no Facebook do Jabutigão da Amazônia, são importantes para 

desenvolver a comunicação, trazendo possibilidades de compreensão da leitura textual 

 Desenho humorístico, veiculado pela imprensa e tendo por tema algum acontecimento atual, que 47

comporta crítica e focaliza, por meio de caricatura, uma ou mais personagens envolvidas; caricatura, 
cartum.
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e por meio de imagens, que alargam conhecimentos, informações, a partir da tessitura 

das narrativas textuais de Luiz Peixoto Ramos. 

 Sendo assim, tais publicações na rede social Facebook do escritor, mostram 

ações e diversas fotografias relacionadas com o seu trabalho, tais como as publicações 

das Feiras do Livro, bem como no Bosque Rodrigues Alves, em Belém do Pará, além 

das postagens jornalísticas, sendo o foco do presente artigo. 

 As postagens jornalísticas do poeta, em seu Facebook, mostraram narrativas, 

em jornais impressos, como “ O Liberal”, “ Voz de Nazaré” e “ Diário do Pará”, sendo 

delimitado o período em que houve a divulgação de tais narrativas, de acordo com 

orientações de Luiz Gonzaga Motta, sobre a análise pragmática da narrativa. 

 Destarte, ao chegarmos ao termo deste trabalho, esperamos, de alguma forma, 

que nosso artigo, embora modesto, tenha servido como veículo de divulgação desta 

fonte geradora de cultura e, de símbolos que enriquecem a cultura Amazônica.  

 E aqui se encerra a cortina no espaço destas laudas, sendo divulgado parte das 

postagens on-line do “Jabutigão da Amazônia” que, nos presenteou com suas 

narrativas, corroborando com informações e divulgações, enriquecendo a comunicação 

oral, visual e o processo de sociabilidade. 
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RESUMO 
Este artigo dedica-se a identificar e analisar os artifícios utilizados pelos jornalistas nas 
produções narrativas midiáticas digitais, ao considerar o testemunho, não como a técnica 
desenvolvida na rotina jornalística, mas como centro da construção de uma reportagem, a fim 
de incitar a emoção do leitor e proporcionar um tipo de experiência mais sensível ao público. 
Como objeto empírico deste estudo, avalia-se a matéria “Milícias se expandem pelo Pará e 
disputam narcotráfico com facções”, publicada no site da Folha de S. Paulo, pelo jornalista Yan 
Boechat, no dia 14 de julho de 2019, a qual agrega elementos que permitem uma discussão 
jornalística em torno desse assunto. Este estudo é realizado a partir de uma análise de 
conteúdo, com base em técnicas de abordagem qualitativa. 

PALAVRAS-CHAVE: Jornalismo; Mídias digitais; Jornalismo digital; Testemunho; Narrativa. 

THE TESTEMONY BEYOND THE TECHNIQUE IN JOURNALISTIC PRODUCTION OF 
DIGITAL MEDIA 

ABSTRACT 
This article is dedicated to identify and analyze the devices used by journalists in digital media 
narrative productions, considering testimony not as the technique developed in journalistic 
routine, but as the center of the construction of a report. The article named "Milícias se 
expandem pelo Pará e disputam narcotráfico com facções ", published on the Folha de S. Paulo 
website, by Yan Boechat, on July 14, 2019, is an empirical object of this study and it adds 
elements that allow a journalistic discussion around this matter. This study is based on a content 
analysis adopting qualitative approach techniques. 

KEYWORDS: Journalism; Digital Media; Digital Journalism; Testimony; Narrative. 
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LE TÉMOIGNAGE DANS LA PRODUCTION JOURNALISTIQUE AUX MÉDIAS 
NUMERIQUES 

RÉSUMÉ 
Cet article est consacré à l’identification et à l’analyse des dispositifs utilisés par les journalistes 
dans les productions narratives médiatiques numériques, en prenant en compte les 
témoignages, non pas en tant que technique développée dans la routine journalistique, mais en 
tant que centre de la construction d’un rapport afin de susciter l’émotion du lecteur et offrir une 
sorte d’expérience plus réactive au public. L'objet empirique de cette étude est d'évaluer l'article 
intitulé  "Milícias se expandem pelo Pará e disputam narcotráfico com facções", publié sur le site 
Internet de Folha de S. Paulo par le journaliste Yan Boechat, le 14 juillet 2019. Celui-ci ajoute 
des éléments qui permettent une discussion journalistique sur ce sujet. Cette étude est réalisée 
à partir d’une analyse de contenu basée sur des techniques d'approche qualitative. 

MOTS-CLÉS: Journalisme; Médias numériques; Journalisme numérique ; Témoignage; Récit. 

INTRODUÇÃO 

 A relação entre o testemunho e o jornalismo é motivo de inúmeras discussões no 

campo comunicacional (BENJAMIN, 1993; TUCHMAN, 1999; AGAMBEN, 2008; 

SELIMANN-SILVA, 2008; FROSH, 2009; GAGNEBIN, 2005, 2009; FROSH; 

PINCHEVSKI, 2011; KATZ, 2011; PEETERS, 2011; SILVA, 2014; LEAL; ANTUNES, 

2015; SILVA, 2015; LAGE, 2013, 2018; MAIA E BARRETOS, 2018). Para fomentar a 

análise sobre as peculiaridades e transformações do testemunho, além das mudanças 

vividas pelo jornalismo, a partir da inserção das narrativas nas mídias digitais. Nesse 

sentido, é importante destacar que neste artigo, não se trata o testemunho como 

procedimento da rotina jornalística ou mera técnica para obtenção da verdade, mas 

como o centro das produções das narrativas, ou seja, entende-se que o testemunho 

ultrapassa as declarações entre aspas dos entrevistados.  

 É importante ressaltar que, a partir da década de 1970, houve um movimento de 

revalorização do sujeito, considerado como guinada subjetiva, segundo Sarlo (2007), 

que possibilitou a valorização do testemunho. Esse processo foi potencializado a partir 

do surgimento da internet e da produção de narrativas jornalísticas para circulação e 

consumo em plataformas digitais, as quais promovem maior interação com o público e 

possibilitam alcance global dos conteúdos. Desse modo, o testemunho midiático, de 

acordo com Plato (2011, p. 213), é fundamental para a sociedade: ‘as pessoas não 

recordam suas próprias vivências e experiências de determinada época, mas sim as 

representações dessa época, as quais foram transmitidas por diversas mídias”. 
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Esta análise objetiva identificar e analisar os artifícios utilizados pelos jornalistas 

nas produções narrativas midiáticas digitais, ao considerar o testemunho, não como a 

técnica desenvolvida na rotina jornalística, mas como centro da construção de uma 

reportagem, afim de incitar a emoção do leitor e proporcionar um tipo de experiência 

mais sensível ao público. Para isso, esta pesquisa utiliza a matéria “Milícias se 

expandem pelo Pará e disputam narcotráfico com facções”, produzida por Yan Boechat, 

publicada no site da Folha de S. Paulo, no dia 14 de julho de 2019, como objeto 

empírico de estudo. 

Este artigo levanta três questões norteadoras para auxiliar na construção e 

desenvolvimento da pesquisa. São elas: É possível testemunhar por meio de outros 

testemunhos? Como o testemunho pode ser utilizado (caráter subjetivo) nas narrativas 

jornalísticas (originalmente objetivas)? Na reportagem analisada, como o jornalista se 

apropria das características do testemunho midiático como artifício central na produção 

narrativa para incitar a emoção do leitor e proporcionar um tipo de experiência mais 

sensível ao público? 

Este artigo divide-se em cinco tópicos que envolvem aspectos sobre a origem e 

as transformações do testemunho; testemunho midiático; relação entre jornalismo e o 

testemunho; discussão sobre a objetividade e subjetividade das narrativas, além da 

análise da reportagem. Recorre-se, metodologicamente, à análise de conteúdo, que é 

um conjunto de técnicas de análise de comunicações, com objetivo de enriquecer a 

leitura dos dados coletados (CHIZZOTTI, 2000; BARDIN, 2006; BAUER; ASKELL, 

2008), a partir de uma abordagem qualitativa, apropriada para apreender modificações, 

padrões e tendências (FRAGOSO, RECUERO; AMARAL, 2011). 

TESTEMUNHO 

Para a compreensão deste estudo, é necessário, inicialmente, identificar a 

diferença entre os termos: testemunho e testemunha. Observa-se, segundo Salgueiro 

(2012), que o primeiro se refere ao relato em si, enquanto a segunda diz respeito a 

pessoa que narra. Entretanto, os dois termos envolvem as noções de responsabilidade 

e comprometimento, além de estarem ligados à ideia das narrativas. Deste modo, 

identificar os dois conceitos e apreender as transformações sofridas, ao longo do 

tempo, em suas diferentes acepções (bíblica, jurídica, técnica ou histórica), se faz 

essencial para o desenvolvimento deste artigo. 
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Sobre a palavra testemunha, leva-se em consideração a definição de Agamben 

(2008), a qual apresenta as três raízes em latim do termo. A primeira, testis, é utilizada 

no sentido jurídico e diz respeito a um terceiro que se posiciona entre dois sujeitos em 

um processo litigioso; a segunda raiz, superstes, refere-se ao sobrevivente de uma 

experiência-limite que pode testemunhar sobre o que viveu; e a última, auctor, indica a 

testemunha de quem o depoimento, a partir da sua construção, se torna o próprio 

acontecimento.  

Silva (2015) complementa o conceito ao considerar o testis como aquele que viu, 

superstes como quem viveu e o auctor como quem valida o acontecimento. Ao 

relacionar as raízes da palavra com o jornalismo, pode-se associar, respectivamente, às 

testemunhas oculares, à testemunha sobrevivente e aos próprios jornalistas que 

constroem as narrativas testemunhais, a partir da narração do outro.  

É importante ressaltar as transformações sofridas pelo ato de testemunhar. Levi 

(1988), destaca a mudança da ideia de testemunho, a qual era considerada um risco, e 

que se tornou a regra na sociedade contemporânea. Nesse sentido, antes da segunda 

metade do século XX, segundo Agamben (2008), a impossibilidade e o perigo de 

testemunhar se davam pelo contexto que envolvia o nazismo, no qual o medo de 

retaliações ou represálias faziam muitos sobreviventes se calarem. Entretanto, após 

esse período, o testemunho se tornou uma alternativa para aqueles que viveram uma 

violência radical ou um trauma como uma busca de renascimento ou de sobrevivência.  

Silva (2014) complementa essa ideia ao sugerir que a necessidade de expor 

aquilo que se viveu pode ser considerada uma necessidade elementar de um 

sobrevivente.  “A necessidade de contar ‘aos outros’, de tornar ‘os outros’ participantes, 

alcançou entre nós, antes e depois da libertação, caráter de impulso imediato e 

violento, até o ponto de competir com as outras necessidades elementares” (SILVA, 

2014, p. 55). 

Nesse sentido, atualmente, diante do desenvolvimento de múltiplas 

possibilidades tecnológicas para se expressar, combinadas às características 

adquiridas pela mídia que envolvem a interatividade, as pessoas partilham experiências 

e narram acontecimentos de forma cada vez mais imediata e irrestrita, o que demonstra 

a essencialidade e a contemporaneidade do testemunho. Lage (2013, p. 73) afirma que, 

em qualquer tempo, seja no pós-guerra ou no recorte contemporâneo, o testemunho 
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permanece como “prática necessária à compreensão – e mesmo para a experiência – 

dos acontecimentos”. 

Em decorrência da alteração das noções de tempo e das consequências desse 

processo, as sociedades atuais buscam se conectar com o passado e procuram meios 

de preservar a memória, os quais se conectam diretamente à noção de testemunho. 

“São novas formas do presente capturar o passado e produzir sentido para as 

sociedades contemporâneas” (GUIMARÃES, 2008, p. 38). 

TESTEMUNHO MIDIÁTICO E JORNALÍSTICO 
A partir dessa contextualização, visto a importância do testemunho, 

especialmente no cenário atual, este artigo dedica-se especificamente ao testemunho 

midiático, que, para Frosh e Pinchevski (2011), é um fenômeno culturalmente 

importante, pois além da produção de conteúdo em si, envolve novas possibilidades de 

interação entre as mídias e os públicos e altera as experiências sociais do mundo, 

provocando a reflexão sobre como os acontecimentos da sociedade são relatados pela 

mídia e pelos jornalistas. 

Diante dessa nova configuração, no âmbito da mídia, Frosh e Pinchevski (2011, 

p. 296) definem o testemunho midiático como “o testemunho performado na, pela e 

através da mídia”, ou seja, aborda nessa acepção, de forma simultânea, a utilização do 

relato de testemunhas na produção midiática, o jornalista como testemunha do 

acontecimento e o público como testemunha do que lê, ouve, vê ou sente diante de um 

conteúdo midiático.  

Deve-se levar em consideração o caráter político do testemunho, o qual 

possibilita explorar histórias de pessoas sem visibilidade ou até mesmo ignoradas pelo 

poder público e pelas outras pessoas. Nesse sentido, Lage (2018, p.36) afirma que “o 

testemunho não é um gesto politicamente neutro”, o que envolve desde a seleção do 

conteúdo a ser veiculado, a forma de abordagem, as estratégias definidas para 

alcançar o público-alvo. É necessário destacar que além de não haver neutralidade nas 

palavras, em decorrência de inúmeros interesses refletidos na escolha da linguagem, o 

não-dizer, ou seja, o silêncio também fala, significa algo. Assim, Lage (2018) aborda o 

testemunho midiático como lugar de uma política possível: 
Com o corpo, o rosto, a fala, o lugar de fala desses sujeitos, que nem 
sujeitos são. Trata-se de uma categoria de desafortunados cuja 
cidadania e direitos são ignorados. Cuja existência é ignorada. Habitam 
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zonas inóspitas da ordem sensível. Seres anormais, indignos de viver. 
Mas que, no entanto, vivem, contra as expectativas, contra essa 
desaparição sensível, contra as normatividades. E que, pela via do 
testemunho, ocupam essa ambiência midiática, desejosa de seus 
depoimentos, das cicatrizes físicas e emocionais. Esse lugar ambíguo, 
entre a regulação midiática e a própria subjetividade, parece-me, senão 
político, o lugar de uma política possível, sob a forma de potência 
(LAGE, 2018, p. 18) 

Desse modo, rememora-se o conceito de narrador sucateiro de Benjamin (1993), 

o qual privilegia os marginais, o desconhecido, os restos, aquilo que ninguém dá 

visibilidade. A narração a partir de ruínas, em detrimento aos grandes feitos, se 

relaciona diretamente ao conceito desenvolvido por Lage (2018), pois possibilita a 

divulgação de histórias indizíveis e anônimas que a grande mídia não se interessa. 

Conceitos que possuem íntima relação com a memória, que para Gagnebin (2009) não 

se refere apenas ao fato de ser lembrado, mas à ideia de que não volte a acontecer: 

dever de memória.  

Nas reflexões em torno do testemunho midiático, Frosh (2009) destaca o texto 

testemunhal como o responsável – e não apenas o sujeito que narra o testemunho - por 

produzir experiências sociais, a partir do discurso, ou seja, todo o processo de 

textualidade, que envolve a constituição do acontecimento, processos complexos de 

mediação e diferentes experiências comunicacionais possui importância. De acordo 

com Leal e Antunes (2015), todo texto testemunhal é um vestígio de si mesmo, ou seja, 

leva em consideração aspectos históricos que possibilitaram a sua constituição 

presente e por meio da apreensão da sua significância e representatividade, o texto 

testemunhal é projetado para um futuro. 

Frosh (2009) define três características essenciais ao testemunho midiático. A 

primeira é a modalidade testemunhal, a qual remete ao uso da imaginação pelo público; 

a segunda é a ecologia textual, na qual o testemunho legitima-se por meio de outros 

textos que contém assunto comum ao abordado; e, a última se refere ao modo de 

interpelação que os textos se relacionam aos usuários (interação). 

É necessário explorar os diferentes atravessamentos do testemunho, tanto no 

âmbito da mídia, quanto no campo jornalístico. No que se refere às produções de 

conteúdos jornalísticos, elas são consideradas, segundo Lage (2018), testemunhas da 

história e dos acontecimentos cotidianos, o que demonstra a importância da utilização 

do testemunho em narrativas jornalísticas para além da técnica utilizada na maioria das 
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produções. Katz (2011) ratifica que as práticas midiáticas devem se apropriar do 

testemunho, não apenas como um recurso possível, mas sim atribuindo caráter central 

ao testemunho nas narrativas. 

Maia e Barretos (2018) apresentam três características relacionadas à 

apropriação do testemunho por jornalistas que são importantes na constituição da 

produção da narrativa jornalística. A primeira é a centralidade do relato para reconstituir 

e dar visibilidade ao fato, ou seja, a não utilização do testemunho apenas como técnica, 

mas sim privilegiar a construção de uma reportagem a partir da narração de um 

indivíduo. A segunda característica é a importância do nível de detalhes para 

desenvolver o texto, que, segundo as autoras (2018) geram um conteúdo mais 

interessante e atraente para os leitores. Enquanto a terceira peculiaridade se refere ao 

papel do jornalista parar tirar o fato do anonimato – se torna atravessador da própria 

história através de indícios e não mediador, no processo de construção da narrativa. A 

partir da utilização dessas propriedades, percebe-se a importância que o testemunho 

pode adquirir na produção jornalística, com o poder de aproximar e fazer com que o 

leitor se envolva na narrativa. 

As autoras também indicam ações necessárias para aproximar o jornalismo a 

essa modalidade de testemunho: identificar as fontes (oficiais, alternativas, populares), 

perceber a importância da escolha dos testemunhos – observa-se que uma narrativa 

polifônica amplia as possibilidades de entendimento – e apreender o caráter 

fundamental do testemunho como instrumento de elaboração da memória em episódios 

traumáticos. O testemunho é a “ferramenta-chave para que a sociedade consiga 

revisitar esses episódios” (MAIA; BARRETOS, 2018, p.217). É interessante ressaltar, 

nesse sentido, a compreensão de que não basta a divulgação dos relatos na mídia, é 

imprescindível o tensionamento desse testemunho para a criação de laços reais não 

superficiais com o público.  

No que se refere à primeira questão norteadora levantada por este artigo sobre a 

possibilidade de se testemunhar por meio de outros testemunhos, por um lado, de 

forma mais radical, Agamben (2008) acredita na impossibilidade de testemunhar, pois 

as verdadeiras testemunhas seriam os indivíduos que viveram a experiência até o fim, 

logo, não poderiam voltar da situação de sofrimento extremo para narrar. Levi (1990) 

complementa essa ideia: “a história do Lager foi escrita quase exclusivamente por 

aqueles que, como eu próprio, não tatearam seu fundo. Quem o fez não voltou, ou 
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então sua capacidade de observação ficou paralisada pelo sofrimento e pela 

incompreensão” (1990, p. 5). Laub (1995) complementa esse pensamento ao 

considerar que, diante de um evento tão traumático, se torna impossível narrar um 

testemunho de forma íntegra. Piralian (2000), entretanto, acredita que a narrativa e sua 

construção podem ser trabalhadas para dar uma nova dimensão aos fatos que eram 

enterrados. Selimann-Silva (2008, p. 69) afirma que “conquistar essa nova dimensão 

equivale a conseguir sair da posição do sobrevivente para voltar à vida”. 

Esse confronto de opiniões provoca pensamentos divergentes entre autores que 

consideram como testemunhas, não só o sobrevivente que viveu a experiência-limite e 

conseguiu voltar para narrar o acontecimento, mas também quem ouviu o testemunho, 

o jornalista que construiu a narrativa para retransmitir o ocorrido e o público que teve 

acesso ao conteúdo.  

Nesse sentido, Lage (2013, p.85) pensa que o testemunho que o jornalismo 

sustenta faz com que os leitores sejam testemunhas de outros testemunhos ou 

“testemunhas submetidas aos regimes jornalísticos do ver e do contar”. O que se 

relaciona com o conceito de testemunha ouvinte de Gagnebin (2009), o qual considera 

que o jornalista também pode ser portador do testemunho, pois a testemunha não pode 

ser considerada apenas quem vê com seus próprios olhos, mas quem consegue ouvir a 

narração. Diante desse posicionamento, Gagnebin (2005) amplia o conceito de 

testemunha e complementa que a: 
testemunha também seria aquele que não vai embora, que consegue 
ouvir a narração insuportável do outro: não por culpabilidade ou por 
compaixão, mas porque somente a transmissão simbólica, assumida 
apesar e por causa do sofrimento indizível, somente essa retomada 
reflexiva do passado pode nos ajudar a não repeti-lo infinitamente, mas 
a esboçar uma outra história, a inventar o presente (GAGNEBIN, 2005, 
p.93) 

Dessa forma, este artigo considera a possibilidade de serem possíveis diferentes 

testemunhas, que a partir do testemunho midiático, auxiliam a remontar realidades 

complexas e disponibilizar narrativas que serão articuladas para a produção da 

narrativa.   

Objetividade e testemunho  

Em relação a segunda questão deste artigo que se refere à relação conflitante no 

campo de estudos do jornalismo sobre a discussão a respeito da utilização do 

testemunho (caráter subjetivo) nas narrativas jornalísticas (originalmente objetivas), 
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observa-se aspectos como o comprometimento de testemunhas e de jornalistas e como 

a confiabilidade do testemunho (acessado por meio da memória) são alvos de 

questionamento.  

Ao considerar o paradigma informacional, no qual o jornalismo é, em sua origem, 

pautado por normas que valorizam a imparcialidade, linearidade e objetividade, inicia-se 

a divergência entre autores. Para Peeters (2011), o jornalismo continua buscando uma 

noção de testemunho objetivo, ao valorizar somente os fatos em si, como se fossem 

apenas o registro de um acontecimento. 

Entretanto, Tuchman (1999) considera a objetividade um fantasma do jornalismo. 

A partir de uma analogia, ele afirma que é como se invocassem a “sua objetividade 

quase do mesmo modo que um camponês mediterrâneo põe um colar de alhos à volta 

do pescoço para afastar os espíritos malignos” (1999, p.75). 

 Longe de ser pacificado, esse conflito é potencializado quando envolve o artifício 

da imaginação como estratégia de composição de um testemunho. Para alguns 

autores, o imaginário corrompe a verdade dos testemunhos. Nos casos extremos de 

trauma, por exemplo, Selligman-Silva (2008) afirma que o indivíduo necessita narrar o 

que viveu e nada impede que utilize a imaginação para isso: 
O trauma encontra na imaginação um meio para sua narração (...) Ao 
invés de negarmos a possibilidade de ver na imaginação e em seu 
trabalho de síntese de imagens um potente aliado, devemos, com 
Derrida (1998), ver nesta aproximação entre o campo testemunhal e o 
da imaginação a possibilidade mesma de repensar tanto a literatura 
como o testemunho e o registro da escrita autodenominado de sério e 
representacionista. (SELLIGMAN-SILVA, 2008 , p.71) 

  

Lage (2013) afirma que entre esses registros sérios e representacionistas 

abordados na citação pode-se incluir o jornalismo. Assim, considera-se que a dimensão 

afetiva proporcionada pela subjetividade, de forma coincidente com o pensamento de 

Resende e Peres (2016), não faz com que o jornalismo seja considerado menos 

legítimo. 

NARRATIVA JORNALÍSTICA DA FOLHA DE S. PAULO 

Esta pesquisa fundamenta-se na análise de conteúdo, partindo da conceituação 

de Bardin (2006), o qual a organiza em três fases: pré-análise; exploração do material e 

tratamento dos resultados; inferência e interpretação, a partir de um campo teórico 

aprofundado. A análise de conteúdo tem como objetivo “compreender criticamente o 
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sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações 

explícitas ou ocultas” (CHIZZOTTI, 2000, p. 98). Bauer e Gaskell (2008) concluem que 

os materiais textuais escritos podem ser manipulados pelo pesquisador na busca por 

respostas aos levantamentos da pesquisa.  

A abordagem qualitativa, segundo Fragoso, Recuero e Amaral (2011), 

tipicamente intencional, busca observar, aprofundar, contextualizar e analisar os 

fenômenos, levando em conta o seu caráter dinâmico. Observa-se que a quantidade de 

componentes da amostra é irrelevante, diante da importância dos elementos envolvidos 

no problema de pesquisa. Tais elementos são escolhidos deliberadamente, de acordo 

com as características coincidentes com o objeto de pesquisa. 

Diante da terceira questão norteadora, a qual levanta questionamentos sobre o 

uso do testemunho como artifício central na produção narrativa em questão de forma a 

sensibilizar e envolver o leitor, analisa-se a reportagem “Milícias se expandem pelo 

Pará e disputam narcotráfico com facções”, produzida por Yan Boechat, publicada no 

site da Folha de S. Paulo, no dia 14 de julho de 2019 (ver Figura 1).  

A reportagem em análise é uma produção composta por conteúdo produzido de 

forma específica para a web. O repórter utiliza as potencialidades do digital na 

construção da notícia ao reunir texto escrito, fotos, slide de fotos, hiperlinks e dois 

infográficos informativos em uma mesma reportagem. A composição desses elementos 

em um mesmo produto jornalístico somente é possível devido as propriedades da 

internet, o que não seria provável em outras mídias, como a impressa, a radiofônica ou 

a televisiva. As mídias digitais possibilitam maior interação e proporcionam diferentes 

opções de leitura aos usuários, exemplificados, respectivamente, quando o usuário 

pode escolher qual infográfico ele quer ter acesso ou ao criar o seu próprio caminho de 

leitura, por meio de hiperlinks. 

A reportagem explora os testemunhos de Paulo (nome fictício), sobrevivente de 

um crime, e de Maria Auxiliadora, avó de uma vítima de chacina. Ambos os casos 

ocorreram em Belém (PA) e possuem a autoria em comum: ataque de milicianos. O 

conteúdo jornalístico é um exemplo de narrativa construída a partir da centralidade do 

testemunho desses dois personagens. Percebe-se que a reportagem segue os 

apontamentos feitos por Maia e Barretos (2018) para a criação de laços verdadeiros 

com o público: não houve apenas a divulgação dos relatos na mídia, mas sim a 

preocupação com o tensionamento dos testemunhos. 
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Destaca-se que, ao considerar a definição de Agamben (2008), Paulo pode ser 

avaliado como superstes, pois sobreviveu a uma experiência-limite e pode dar o seu 

testemunho, enquanto Maria Auxiliadora como testis, pois é uma terceira que 

presenciou o ocorrido. Assim como Yan Boechat, jornalista que publicou os 

testemunhos, pode ser considerado auctor, por validar a história por meio de um viés 

próprio, a partir da escolha de divulgar determinadas informações ou preferir uma fonte 

em detrimento de outras.   

Uma das ferramentas utilizadas pelo jornalista na construção da matéria constitui 

o destaque de informações que provocam interesse nos leitores. No sutiã  da matéria, 51

por exemplo, o jornalista enfatiza que o Estado do Pará só perde para o do Rio de 

Janeiro em mortes por policiais, o que pode provocar o sentimento de espanto e aguçar 

a curiosidade do leitor.  

Registra-se que a matéria vai de encontro ao jornalismo tradicional que preza por 

um lide , que responde a seis perguntas básicas: o que, quem, quando, onde, como e 52

por que. A reportagem é construída a partir do detalhamento do testemunho, que 

provoca uma nova experiência aos leitores. O primeiro parágrafo da matéria exemplifica 

essa nova configuração, instiga as propriedades sensoriais dos leitores, além de criar 

expectativas, provocar o interesse e a curiosidade deles: 
Foi o som das sandálias se movimentando de forma repentina sobre o 
piso de cimento liso que chamou a atenção de Paulo. O movimento 
frenético dos pés em fuga, as cadeiras caindo, os saltos sem nenhum 
grito, nenhuma palavra, lhe deram a certeza de que algo grave ia 
acontecer (BOECHAT, 2019, p. 1) 

O jornalista promove as três ações, definidas por Maia e Barretos (2018), que 

aproximam o jornalismo a essa modalidade do testemunho. A primeira envolve a 

identificação das diferentes fontes: Promotoria da Justiça Militar do Pará, Secretaria 

Adjunta de Inteligência e Análise Criminal, Polícia Civil, Ministério Público, Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública, Núcleo de Estudos de Violência da Universidade de 

São Paulo e Universidade Estadual do Pará.  

 O termo sutiã ou linha fina refere-se a uma pequena linha de texto usada sobre ou logo abaixo do título 51

para destacar informações da matéria.

 Primeiro parágrafo que contém as principais informações sobre a notícia. 52
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Figura 1: Reportagem “Milícias se expandem pelo Pará e disputam narcotráfico com facções”, produzida por Yan 

Boechat e publicada no site da Folha de S. Paulo, no dia 14 de julho de 2019.  
FONTE: Captura de tela.  

A segunda ação envolve a seleção do conteúdo publicado diante de inúmeras 

informações coletadas por meio do testemunho. Nesse sentido, observa-se a preterição 

e a intenção do repórter por meio da escolha das informações a serem veiculadas em 

detrimento de outras que possivelmente foram desprezadas, assim como a escolha das 
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testemunhas – Paulo e Maria Auxiliadora – e a definição do foco dado para a 

reportagem, o qual utilizou testemunhos polifônicos para sensibilizar e aproximar o 

usuário. E a terceira ação compreende a utilização dos testemunhos de episódios 

traumáticos que utilizam a memória como fonte para relatar uma experiência vivida.   

Sobre a primeira parte da narrativa, construída a partir do testemunho de Paulo, 

sobrevivente de um ataque de milicianos, destaca-se que o relato só foi dado seis 

meses após o trauma, divergindo da lógica do jornalismo, no quesito instantaneidade, 

de divulgação de notícias quentes. A reportagem possui caráter denunciativo, 

identificado quando o jornalista afirma que não houve investigação ou coleta de 

depoimentos para a polícia, de modo que se percebe um empecilho comum na 

atividade jornalística: o crime não possui registro formal, nem provas documentais 

(algumas pessoas se esforçam para esconder os fatos, de modo que a história não 

exista), o que faz com que o jornalista precise cruzar uma quantidade maior e 

específica de testemunhos e dados para a apuração.  

A denúncia se estende à autoria dos crimes em questão: ataques milicianos. O 

jornalista, apesar de não estar presente na hora do crime, constrói a linguagem da 

narrativa levando em consideração também as suas impressões, o que se identifica 

quando o jornalista se responsabiliza pela acusação sem que haja uma investigação 

formal concluída:  
jamais foi ouvido pela polícia, e o ataque nunca foi investigado. Ainda 
assim, ele, seus colegas, as pessoas que estavam no bar, a polícia e 
qualquer pessoa que viva na extensa periferia da área metropolitana de 
Belém, sabe exatamente o que aconteceu naquela noite às margens do 
rio Tucunduba (BOECHAT, 2019, p. 1) 

O jornalista apresenta gráficos e dados estatísticos para embasar as informações 

ao mesmo tempo que provoca a imaginação do leitor. A construção da narrativa busca 

atrair o público, por meio da comparação do nível de organização e estrutura dos 

grupos milicianos do Pará e do Rio de Janeiro. A respeito da proliferação de milícias no 

Pará, o jornalista traz para a narrativa um assunto atual, discutido nacionalmente, sobre 

a liberação de armas e atribui à permissão dada pelo governo em 2013 para que os 

policiais levassem suas armas para casa, fator determinante para o surgimento e 

proliferação de grupos milicianos.  

Rememora-se a consideração de Lage (2018) de que nenhum testemunho é 

politicamente neutro. Seja pelas escolhas das fontes, dos trechos destacados das 
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entrevistas pelo jornalista, das denúncias e do posicionamento. Todos esses aspectos 

refletem interesses variados. Observa-se, inclusive, na segunda parte da reportagem, 

quando o jornalista, em tom de denúncia, aponta dois políticos e ressalta que os 

mesmos foram investigados e citados como incentivadores da violência policial no Pará, 

mas não foram indiciados pelo Ministério Público.  

Ao concluir a primeira parte do conteúdo noticioso, o jornalista relaciona o crime 

sofrido por Paulo à chacina ocorrida em maio de 2019, quando onze vítimas foram 

mortas em um bar no bairro do Guamá. Observa-se que nove delas não tinham 

passagem pela polícia. As investigações indicaram o envolvimento de pelo menos 

quatro policiais que utilizaram, inclusive, as armas da corporação, compradas para 

treinamento com menor quantidade de pólvora. O mesmo tipo de armamento utilizado 

na experiência-limite que levou Paulo a se tornar sobrevivente e narrador desse 

testemunho.  

 Na segunda parte da reportagem jornalística, a construção da matéria se apoia 

no testemunho de Maria Auxiliadora, a qual relata a morte do seu neto, em 2014, no 

bairro da Terra Firme. Ele foi a primeira das 13 vítimas da chacina ocorrida em Belém, 

após a morte de um militar - criador da primeira milícia com controle territorial da cidade 

- na qual homens encapuzados atiravam em jovens nos bairros periféricos da cidade.  

 É possível identificar a tentativa de comover o leitor logo no início da reportagem. 

O jornalista utiliza a religião e a sensibilidade da idosa para aflorar o sentimento de 

quem lê a matéria, ao afirmar que Maria Auxiliadora: 
sentira algo e foi até a esquina onde o neto estava. Nervosa, abriu 
a Bíblia. Eclesiastes capítulo 8, versículo 10: ‘Assim também vi os 
ímpios, quando os sepultavam; e eles entravam, e saíam do lugar 
santo; e foram esquecidos na cidade, em que assim fizeram; 
também isso é vaidade’. Ela diz que começou a ouvir tiros antes 
de terminar a leitura (BOECHAT, 2019, p. 1) 

Na conclusão do conteúdo, o sentimento de indignação do leitor é provocado 

quando Maria Auxiliadora afirma que o outro neto – baleado em 2016 -  fez em julho de 

2019 nova cirurgia para retirar a colostomia -procedimento necessário após ser atingido 

- também pode ter sido vítima da milícia, além do descaso da polícia em investigar. 

“‘Nunca investigaram nada, mas dizem que foi a milícia. Nem quero mais saber, quero 

que esse sobreviva” (BOECHAT, 2019, p. 1).  

Desse modo, avalia-se que a construção dessa narrativa busca provocar 

sentimentos distintos durante a leitura, além de informar, relacionar casos e 
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proporcionar uma escrita totalmente diferente do que a maioria dos leitores está 

acostumado e que torna o conteúdo atraente. Essa aproximação que o jornalista 

consegue promover no decorrer da narrativa faz dos leitores, simultaneamente, 

testemunhas próximas e distantes dos sofrimentos dos personagens.  

O leitor pode se imaginar como parte da experiência narrada. O nível de riqueza 

de detalhes permite que a imaginação o leve para a cena do crime e o torne 

testemunha do acontecimento, assim como o repórter, que também pode ser 

considerado testemunha do que ouviu e produziu, por meio da remontagem de uma 

realidade complexa, articulação e cruzamento de relatos.  

É importante ressaltar que a matéria foi publicada em um domingo. Nos finais de 

semana, normalmente, são divulgadas matérias especiais que primam por um conteúdo 

diferenciado que lance mão da construção tradicional e envolva o leitor. Entretanto, 

sugere-se que produções como essa não estejam restritas a dias determinados e façam 

parte da rotina das narrativas jornalísticas.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 O objetivo deste artigo foi identificar e analisar os artifícios utilizados pelos 

jornalistas nas produções narrativas midiáticas digitais, ao considerar o testemunho, 

não como a técnica desenvolvida na rotina jornalística, mas como centro da construção 

de uma reportagem, afim de incitar a emoção do leitor e proporcionar um tipo de 

experiência mais sensível ao público. Ao realizar uma análise de conteúdo, a partir de 

uma abordagem qualitativa, foram alcançadas respostas para o objetivo e os 

questionamentos promovidos por este estudo.  

Desse modo, observou-se que a discussão sobre a possibilidade de se 

testemunhar por meio de outros testemunhos foi fundamentada e considerada possível, 

diante dos argumentos apresentados. Sobre o embate da subjetividade dos 

testemunhos e da objetividade jornalística, percebeu-se que as narrativas midiáticas 

não são menos legítimas por fazerem uso dos testemunhos para a construção do 

relato. Em relação à apropriação das características do testemunho midiático pelo 

jornalista na reportagem, é possível identificá-la no decorrer da leitura do texto 

testemunhal. Logo, a construção da narrativa analisada, além de informar, busca 

proporcionar emoções e experiências distintas durante a leitura através da aproximação 

que o jornalista faz com o leitor ao longo da narrativa, apresentando simultaneamente 
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testemunhas próximas e distantes dos sofrimentos dos personagens. A riqueza de 

detalhes possibilita, assim, que a imaginação do leitor o transporte para a cena do 

crime e o torne testemunha do acontecimento.  
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REALIDADE VIRTUAL COMO FORMA DE EXPERIENCIAR OS ACONTECIMENTOS 
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RESUMO 
O objetivo deste artigo é discutir como as narrativas em realidade virtual permitem que as 
pessoas experienciem os acontecimentos por meio da mediação com a tecnologia, com 
enfoque no jornalismo. Utilizou-se de pesquisa bibliográfica e apresentação de casos 
exemplares. Foram trabalhadas noções de midiatização, convergência e realidade virtual. 
Observou-se que a partir da realidade virtual pode-se estimular nas pessoas uma empatia 
maior. 

PALAVRAS –CHAVE:  Convergência; Midiatização; Realidade Virtual. 

VIRTUAL REALITY AS A WAY OF EXPERIENCING EVENTS 

ABSTRACT 
The purpose of this article is to discuss how virtual reality narratives allow people to experience 
events through mediation with technology, with enphasis on journalism. Bibliographic research 
was used and presentation of exemplary cases. Notions of mediatization, convergence and 
virtual reality were addressed. It was observed that the use of virtual reality can stimulate in 
people a greater empathy. 

KEYWORDS: Convergence; Mediatization; Virtual Reality. 

LA REALIDAD VIRTUAL COMO UNA FORMA DE EXPERIMENTAR EVENTOS 

RESUMEN 
El propósito de este artículo es discutir cómo las narrativas de realidad virtual permiten a las 
personas experimentar eventos a través de la mediación con tecnología, centrándose en el 
periodismo. Utilizamos investigación bibliográfica y presentación de casos ejemplares. Se 
elaboraron nociones de mediatización, convergencia y realidad virtual. Se observó que desde la 
realidad virtual se puede estimular en las personas una mayor empatía. 

PALABRAS CLAVE: Convergencia; Mediatización; Realidad virtual. 
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1 INTRODUÇÃO  

A grande quantidade de informação no jornal, televisão e internet tem gerado nas 

pessoas um sentimento de indiferenciação a tópicos relacionados ao sofrimento 

humano. O jornalismo imersivo (ou narrativa imersiva) pode ser uma forma de 

reestabelecer esse envolvimento emocional sobre eventos atuais como racismo, 

imigração, pobreza, tragédias ambientais, etc. Esse engajamento social pode gerar 

uma intenção de ajudar pessoas direta ou indiretamente ou cobrar uma melhor atuação 

do poder público (DE LA PEÑA et al., 2010).   

A Realidade virtual (RV) tem potencial elevado para sensibilizar as pessoas 

porque permite que o usuário tenha uma experiência em primeira pessoa, ou seja, ele 

está “dentro” da ação, podendo inclusive interagir com o conteúdo gerado. Essa 

interação pode ser alcançada através de óculos de realidade virtual, fones de ouvido e 

os conteúdos podem ser vídeos em 360° ou ambientes 3D criados com computação 

gráfica. 

 Diante desse cenário, o objetivo deste artigo é discutir como as narrativas em 

realidade virtual permitem que as pessoas experienciem os acontecimentos por meio 

da mediação com a tecnologia, com enfoque no jornalismo. De caráter qualitativo, a 

investigação utiliza a pesquisa bibliográfica e a apresentação de casos exemplares para 

ilustrar a discussão.  

Dentre os principais conceitos trabalhados estão: midiatização (GOMES, 2016, 

HJARVARD, 2014), cultura da convergência (JENKINS, 2009), narrativas imersivas e 

realidade virtual (COSTA; CORDEIRO, 2016, ECKHARDT, 2016; BACCIN; SOUSA; 

BRENOL, 2017; HERRERA ET AL., 2018; LA PEÑA ET AL., 2010). 

2 A SOCIEDADE EM CENÁRIO DE MIDIATIZAÇÃO E CONVERGÊNCIA  

Vive-se um cenário de multiplicação de modalidades de produção, circulação e 

consumo de conteúdos midiáticos baseados em tecnologias digitais e em rede que se 

tornam progressivamente mais miniaturizadas, móveis, conectadas, sensíveis ao 

contexto e ubíquas. Há, assim, equipamentos digitais que se integram ao cotidiano de 

pessoas, de instituições e de organizações, de tal modo que a sociedade passa a se 

estruturar em redes (CASTELLS, 1999) cada vez mais móveis (CASTELLS et al., 

2007). A cultura, por sua vez, passa a ser caracterizada pela participação, pela 

conectividade e pela convergência. Nesse cenário, ocorrem transformações estruturais 
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na relação entre mídia, sociedade e cultura e, por conseguinte, vive-se uma 

midiatização intensiva da cultura e da sociedade que não se limita à formação de 

opinião pública, mas também perpassa quase todas as instituições sociais e culturais, 

haja vista cada vez mais elas necessitarem de recursos de mídia (HJARVARD, 2014).   

Nesse sentido, de acordo com Gomes (2016), um dos conceitos essenciais para 

entender a história dos meios e a mudança comunicativa que vem acontecendo no 

mundo é o de midiatização, visto que a expansão dos meios de comunicação tem 

mudado a compreensão e as estruturas da sociedade, da cultura e das diferentes 

práticas sociais.  

Segundo Gomes (2016), um dos primeiros autores a pensar o fenômeno da 

midiatização foi Pierre Teilhard de Chardin , após o advento da eletricidade. Ele 55

pensava em um processo de unificação da humanidade em um exercício continuo rumo 

a planetarização. Ao longo da década de 1940, Teilhard publicou textos com o intuito de 

explicar os próximos passos da humanidade: 
A humanidade, nascida sobre o planeta e espalhada por todo ele, não 
está formando, pouco a pouco, ao redor de sua matriz terrestre, nada 
mais que uma só unidade orgânica maior, fechada sobre si mesma, uma 
só arquimolécula hipercomplexa, hipercentrada e hiperconsciente, co-
extensiva ao astro sobre o qual nasceu? O fechamento deste circuito 
esférico pensante: não será precisamente o que está sucedendo neste 
momento? (CHARDIN, 1962, p. 43 apud GOMES, 2016).  

 Essa humanidade hipercentrada e hiperconsciente que Teilhard fala poderia ser 

identificada como o que se atualmente denomina midiatização. Analogicamente, a rede 

de internet, a televisão e satélites podem ser a junção pensada por ele. 

 A midiatização mostra a acentuada importância e transformação dada a mídia 

pela cultura e sociedade atualmente. Através dela é revelado como a sociedade tem 

ficado cada vez mais dependente dos meios de comunicação e sua dialética como 

mídia tem influencias sociais e culturais em várias camadas. Hoje a midiatização 

intensificada penetra nas instituições sociais e culturais como trabalho, família, a 

política e a religião, os pensamentos e ações são intercedidos pela mídia em diversos 

contextos privados e semi-privados (HJARVARD, 2014).  A inda de acordo com 

Hjarvard (2014), a midiatização como fenômeno cultural e social manifesta-se através 

de “ferramentas sociais” da representação da informação, ação comunicativa e 

 Pierre Teilhard de Chardin, jesuíta francês que morreu em 1955 nos Estados Unidos. Sua principal obra é 55

O Fenomeno Humano, publicado em Madrid pela editora Taurus.
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construção de relacionamentos que podem ser importantes e valiosas para a sociedade 

em geral. 

Essas transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais que vêm 

acontecendo na sociedade global desde o advento da eletricidade, também podem ser 

relacionadas ao conceito de convergência. Para Jenkins (2009) convergência refere-se: 

[...] ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à 
cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 
migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase 
qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que 
desejam. Convergência é uma palavra que consegue definir 
transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, 
dependendo de quem está falando e do que imaginam estar falando 
(JENKINS, 2009, p. 22). 

 A convergência constitui em uma mudança cultural a partir do momento que o 

consumidor busca por novas informações e faz conexões através de conteúdos de 

mídia diferentes. Jenkins (2009) descreve a convergência como constituída por três 

conceitos – convergência dos meios de comunicação, cultura participativa e inteligência 

coletiva. Discutir conceitos como midiatização e convergência ajudam a compreender o 

contexto em que surgem as narrativas em realidade virtual. 

3 REALIDADE VIRTUAL 

A realidade virtual envolve três elementos que ativam a sensação do público de 

estar dentro de um mundo gerado pelo computador: “a sensação de estar rodeado, a 

sensação de profundidade e um ponto de vista itinerante” (RYAN, 2004, p. 76). Desse 

modo, pode ser entendida como uma vista tridimensional gerada por um computador 

onde é possível experienciar uma expansão dos sentidos físicos e sensoriais (RYAN, 

2004).  

Existem dois tipos de realidade virtual, imersiva e não imersiva, segundo Stojsic 

et al. (2017). A imersiva (ou imersão completa) cria a percepção de presença em 

ambientes virtuais simulados e precisa de outros dispositivos para interação como 

capacetes de visão (HMD). A não imersiva é baseada em ambientes gerados por 

computador e simula locais reais ou ficcionais que podem ser acessados por um 

computador.  

As primeiras pesquisas em ambientes virtuais foram realizadas durante as 

décadas de 1960 e 1970 através de simuladores de voo liderados pelo governo 
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Americano através de agências como a NASA (The National Aeronautics and Space 

Administration) e pesquisadores da Universidade de Utah. Foi também durante esse 

período que as primeiras tentativas foram realizadas. A principal delas, o Sensorama 

(ver Figura 1), criado por Morton Heilig no começo dos anos 1960, era uma máquina 

que oferecia uma experiência tridimensional multi-sensitiva com um largo campo de 

visão, som estéreo, odores, vibrações e vento. A falta de interatividade fez com que 

essa máquina não se qualifique como um produto de RV nos dias de hoje (STOJSIC et 

al., 2017). 

 
Figura 1: Máquina Sensorama como umas das primeiras tentativas em ambientes virtuais. 

Fonte: Engadget.com  56

De acordo com Oliveira (2000), Ivan Sutherland (para muitos conhecido como o 

pai da RV) criou, em 1965, o primeiro Head Mounted Display (HMD) ou capacete de 

visão. O seu protótipo tinha rastreamento de posição e um sistema que criava para o 

usuário um ambiente virtual simples. O equipamento era pesado e precisava ser preso 

ao teto por cabos. Na década de 1980, vários sistemas de realidade virtual de baixo 

custo foram desenvolvidos, parte disso devido a facilidade de encontrar os eletrônicos 

necessários no mercado. Um desses sistemas era o Virtual Interface Enviroment 

Workstation (VIEW), criado pela NASA, abrangia um capacete de visão com rastreador 

de posição e luvas que permitiam a interação com o cenário virtual. 

Disponível em: < http://twixar.me/qHp1 > Acesso em: 12 Jul. 2019.56
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Na década de 1990 teve início um maior interesse do público por esta tecnologia 

com a criação de novos dispositivos para interação e aprimoramento de soluções 

existentes. Grandes empresas de videogame como Sega e Nintendo desenvolveram 

produtos para o mercado de realidade virtual que era a moda do momento, com 

referências no cinema, literatura e publicidade. Várias dessas tentativas falharam e não 

foram bem apreciadas pelo público, como por exemplo o capacete de visão da 

Nintendo Virtual Boy (ver Figura 2). Este equipamento teve seu lançamento apressado 

pela empresa e entregou aos consumidores um produto inacabado, este possuía um 

display nas cores preto e vermelho que causava canseira visual, era pesado e pouco 

confortável para uso prolongado.  

 
Figura 2 – Vídeo game Virtual Boy da Nintendo. 

Fonte: Google.com 

O preço e as limitações técnicas dos produtos dificultaram qualquer 

desenvolvimento em maior escala na área de realidade virtual por vários anos. Durante 

o resto dos anos 1990 os esforços nessa área se limitaram a pesquisas em 

laboratórios, em universidades e em áreas militares, médicas e de engenharia 

(STOJSIC et al., 2017). 

A partir de 2012 um progresso significativo no desenvolvimento de dispositivos 

de RV foi retomado, abrindo portas para novas possibilidades na utilização dessa 

tecnologia. De acordo com Stojsic et al. (2017), no ano de 2012, um jovem chamado 

Palmer Luckey lançou uma campanha na internet através do site Kickstarter.com para 

angariar fundos no desenvolvimento de um protótipo de capacete de visão (HMD) 
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chamado Oculus Rift , um aparelho confortável e com um preço acessível. As 57

principais características eram o funcionamento em conjunto com um computador. Ele 

apresentava um campo de visão grande e um visor estereoscópico (técnica que cria a 

ilusão de profundidade em uma imagem). A campanha gerou 2,5 milhões de dólares e a 

empresa foi comprada pelo Facebook em 2014 por 2 bilhões de dólares. 

 Em 2014 foi lançado o HTC Vive , um capacete de visão assistido por 58

computador que promove uma experiência em 360 graus imersiva, e permitia o 

movimento dos usuários em um espaço delimitado através do uso de rastreadores de 

posição. Neste mesmo ano, o Google apresentou o seu projeto Google Cardboard  59

com uma plataforma com conteúdo em realidade virtual e um capacete de visão de 

baixíssimo custo que pode ser feito de papelão ou plástico. Devido o baixo custo, tal 

tecnologia facilitou a experimentação de ambientes em realidade virtual por qualquer 

pessoa que tenha um celular Android ou iOS de configurações medianas. Atualmente, 

essas grandes empresas e outras como Apple, Amazon, Sony e HP têm feito grandes 

investimentos em capacetes de visão para uso em realidade virtual com previsões  de 60

retorno financeiro na casa dos bilhões nos próximos anos. 

3.1 Experiências em realidade virtual 

 A realidade virtual permite que as pessoas experienciem os acontecimentos por 

meio da mediação com a tecnologia. Nesse sentido, é importante mencionar o Projeto 

Empathy . Iniciativa criada por Van Jones e Jamie Wong, ambos produtores/diretores 61

de conteúdo para jornalismo e que já trabalharam como advogados nos Estados 

Unidos. O intuito do projeto foi conscientizar a sociedade e os políticos em cargos 

legislativos através de vídeos em RV que mostravam a realidade de pessoas na prisão 

e como o sistema prisional americano na verdade agrava o processo de reinserção na 

sociedade (sendo a pior das experiências a solitária) (ver Figura 3). As histórias são 

baseadas em fatos reais de pessoas que foram presas e exploram quatro pontos 

 https://www.oculus.com57

 https://www.vive.com/eu/58

 https://vr.google.com/cardboard/59

Previsões para o Mercado de RV e RA: http://bit.ly/2GbTimx 60

 https://www.projectempathyvr.com/61
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principais que definem a vida na prisão – vulnerabilidade, a sentença, a prisão e a 

solitária (ECKHARDT, 2016).  

  

 
      Figura 3: Senador americano assistindo um dos vídeos em RV  

Fonte: Takepart.com 

Esse projeto é baseado em pesquisas sobre como a realidade virtual pode ser 

uma ferramenta pra criar empatia nas pessoas” ou “colocar as pessoas no lugar do 

outro” que vêm sendo conduzidas pela Universidade de Stanford no Virtual Human 

Interaction Lab  (Laboratório de Interação Virtual Humana). Esses testes são 62

interessantes para entender como a questão da afetividade pode ser influenciada 

através da RV. 

A pesquisa  realizou dois experimentos empíricos. O primeiro estudo consistia 63

em um teste de perspectiva, onde o entrevistado precisava imaginar como seria a sua 

vida a partir da perspectiva de outra pessoa sob certas circunstancias. O segundo 

estudo consistia em um teste parecido, mas utilizando realidade virtual onde o 

candidato vestia um óculo de realidade virtual e fones de ouvido. Os participantes 

recebiam questionários para responder perguntas relacionadas ao experimento, que 

era uma experiencia sobre ser um morador de rua com duração de 15 minutos 

(HERRERA et al., 2018). Os resultados encontrados pela pesquisa de Herrera et al. 

(2018) mostraram que os participantes do estudo com RV apresentaram melhores 

 Virtual Human Interaction Lab – VHIL: https://vhil.stanford.edu/62

 Artigo “Building long-term empathy” - https://vhil.stanford.edu/mm/2018/11/herrera-pone-building-long-63

term-empathy.pdf
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resultados e assinaram uma petição que apoiava iniciativas que ajudavam 

desabrigados quando comparado com os participantes que concluíram apenas o 

primeiro teste. Esses resultados mostram evidências que testes para gerar empatia 

utilizando RV é muito mais efetivo em melhorar atitudes em relação a questões sociais 

e motivam ações de mudança sobre algum quadro da sociedade. 

A realidade virtual também pode ser usada em narrativas jornalísticas imersivas. 

Como será abordado no tópico a seguir.  

4 JORNALISMO IMERSIVO E REALIDADE VIRTUAL: ALGUMAS EXPERIÊNCIAS 
Narrativa imersiva é um tipo de produção onde ocorre a exploração das 

potencialidades persuasivas da hipermídia, especialmente as gráficas e sonoras 

conduzindo o usuário a uma leitura mais aprofundada sobre o assunto. Essa narrativa 

tem sido mais comum no ciberjornalismo, principalmente a partir de 2012 (LONGHI, 

2016). Nos últimos anos, reportagens foram produzidas com o objetivo de serem mais 

imersivas, possibilitando ao público interagir melhor com o conteúdo. A ferramenta que 

melhor consegue fazer essa interação é a realidade virtual. Esse tipo de formato se 

torna mais eficaz quando utiliza óculos de realidade virtual, criando uma experiência 

muito mais rica onde o usuário pode agir sobre o meio, através de algum tipo de 

interação (COSTA; CORDEIRO, 2016).  

Foi a partir de 2015 que a realidade virtual tornou-se “um formato promissor para 

reportagens, principalmente, em dispositivos móveis” (BACCIN, SOUSA, BRESOL, 

2017, p. 265). Tecnologias como câmeras que fotografam e filmam em 360º e avanços 

na visualização de imagens estereoscópicas disponibilizam ao jornalismo um novo 

formato para trabalhar a informação. Atualmente a cena é gravada com uma câmera de 

360º ou o ambiente é construído em 3D utilizando a computação gráfica e distribuídos 

em plataformas como YouTube, Facebook e Vimeo, assim como em aplicativos 

jornalísticos específicos, como é o caso do The Guardian VR, New York Times VR e El 

País VR (disponíveis nas lojas da Google Play e App Store). Os óculos de realidade 

virtual projetam as imagens para o usuário através de lentes e telas especiais e o fone 

de ouvido entrega a ambiência final nessa experiência (COSTA; CORDEIRO, 2016). 

Esse formato insere o público em um ambiente interativo, mais aprofundado e 

atrativo, possibilitando que o consumir de notícias seja o protagonista da história, já que 

existe a sensação de viver o acontecimento. É possível aproximar o usuário do local 
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sem precisar de deslocamento, mas reconstruindo a realidade (PASE; PELLANDA, 

2014, p. 16). O uso de fones de ouvido, óculos especiais, sensores de movimento são 

dispositivos que aumentam a sensação de imersão do usuário (LONGHI, 2016). É 

importante destacar que do ponto de vista conceitual, apesar de uma menor imersão, 

narrativas imersivas podem ser experimentadas através do uso do mouse, no caso de 

computadores ou “movendo” no caso de smartphones . 64

 A narrativa imersiva através do uso da RV tem a capacidade de atrair 

espectadores que normalmente não se interessariam por certos tipos de notícia ou 

temática, fazendo com que eles experienciem os acontecimentos de forma imersiva. 

Um exemplo desse tipo de imersão foi o projeto em RV do jornal The New York Times, 

em 2015, chamado The Displaced  (ver Figura 4). A empresa distribuiu um milhão de 65

cardboards para seus leitores que poderem apreciar o trabalho. A reportagem mostrava 

a vida de três crianças refugiadas da Ucrânia, Sudão e Síria que fugiram de seus 

países devido a violência de conflitos armados.  

 

Figura 4: Experiência em RV, The Displaced to New York Times. 
Fonte: google.com 

As imagens são impactantes e criam um sentimento de presença nos ambientes 

onde a narrativa acontece. Ao analisarem os níveis de imersão  dessa reportagem, 66

Baccin, Sousa e Brenol (2017, p. 279) afirmam:  

 Grande parte dos smartphones hoje em dia possuem giroscópio, permitindo executar conteúdos que necessitam 64

da movimentação do aparelho em diversas direções.

 Reportagem disponível no YouTube:< http://twixar.me/Kkp1 >. Acesso em: 14 Jul., 201965

 As autoras entendem que há quatro níveis de imersão: “· Primeiro nível: interesse, despende esforço, 66

tempo e atenção· Segundo nível: emoção, depende do engajamento e envolvimento emocional do usuário· 
Terceiro nível: mergulho, presença em um lugar imaterial com tempo, atenção e emoções. Quarto nível: 
ação para avançar na narrativa”. (BACCIN; SOUSA; BRENOL, 2017, p. 277)
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A reportagem do New York Times “The Displaced” tem características 
predominantes do segundo nível de imersão. A reportagem conta 
histórias de crianças que estão longe de suas casas em virtude de 
guerras e perseguições religiosas. O segundo nível de imersão pode ser 
observado, por exemplo, em cenas nas quais os personagens interagem 
em primeira pessoa com a câmera, dando sensação de estarem frente a 
frente conosco. Uma das cenas provocou, por exemplo, uma sensação 
de susto, pois o olhar fixo do personagem despertou estranhamento. A 
sensação de estar no ambiente dos personagens também foi percebida 
na cena de uma viagem em uma caminhonete com a carroceria aberta, 
na qual sentimos estar em movimento vivendo a mesma experiência. O 
mesmo acontece com a sensação de estarmos andando de canoa, pois 
o balanço das águas nos provocou náuseas. Esse nível requer 
envolvimento emocional do usuário e um certo engajamento. 

Dessa forma, pode-se observar que a realidade virtual pode ser utilizada pelo 

jornalismo para fomentar discussões, enxergar questões sociais através da óptica de 

quem está do outro lado, tomar consciência sobre questões sociais e culturais que 

podem fazer com que as pessoas possam entender uma certa realidade ou dificuldade, 

conhecer culturas, religiões, etc, tendo mais empatia. Logo, é uma forma do jornalismo 

exercer sua função de informar a sociedade sobre os acontecimentos relevantes da 

melhor forma possível para que, assim, as pessoas possam exercer seu papel como 

cidadãos.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O objetivo deste artigo foi discutir como as narrativas em realidade virtual 

permitem que as pessoas experienciem os acontecimentos por meio da mediação com 

a tecnologia, com enfoque no jornalismo. Com base na pesquisa bibliográfica e na 

apresentação de casos exemplares, este estudo observou que a realidade virtual 

oferece uma forma diferenciada e profunda de experimentar um acontecimento, 

fazendo as pessoas - que vivem em uma sociedade cada vez mais de midiatização e 

de convergência - experienciarem acontecimentos sem estar de forma “presente” no 

local do mesmo e, consequentemente, podendo estimular nas mesmas uma empatia 

maior a diversos tipos de problemas.  
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RESUMO 
O objetivo deste trabalho é pensar como se dão as produções e interações das crianças com a 
plataforma digital YouTube, em análise sobretudo no que diz respeito às relações 
mercadológicos e comunicacionais desse “eu” no mundo digital. Assim, este artigo analisa a 
criança enquanto sujeito social e sua relação com a mídia YouTube. A análise foi feita com base 
em revisão bibliográfica para entender o YouTube e o consumo digital. A partir do conteúdo de 
canais, foi possível entender a dinâmica da linguagem espetacular produzida por eles para 
cativar suas audiências, a fim de compreender a importância do lugar que a infância ocupa na 
contemporaneidade digital.  

PALAVRAS-CHAVE: Infância; Youtuber mirim; Publicidade; Espetáculo; Digital. 

YOUTUBE MIRIM: THE SPECTACULAR DAILY 

ABSTRACT 
The aim of this work is to analyze about how to give the productions and children's interactions 
with YouTube digital platform, especially those concerning the marketing and communicational 
relations of this “I” in the digital word. Thus, this article analyzes a child as a social subject and 
his relationship with YouTube media. The analysis was made from the literature review to 
understand YouTube and digital consumption, and from the content of channels was possible to 
understand the dynamics of the spectacular language produced by children to captivate their 
audiences, in order to understand the importance of the place that childhood occupies in the 
digital contemporary. 

KEYWORDS: Childhood; Youtuber baby; Publicity; Show; Digital. 

YOUTUBE MIRIM: O ESPECTACULAR DIARIO 

RESUMEN 
El objetivo de este artículo es pensar en cómo las producciones e interacciones de los niños 
con la plataforma digital de YouTube, especialmente las relacionadas con las relaciones de 
marketing y comunicación de este yo en el mundo digital. Por lo tanto, este artículo analiza al 
niño como un sujeto social y su relación con los medios de YouTube, el análisis se realizó a 
partir de la revisión de la literatura para comprender YouTube y el consumo digital, y del 
contenido de los canales fue posible comprender la dinámica de lenguaje espectacular 
producido por ellos para cautivar a su público a fin de comprender la importancia del lugar que 
ocupa la infancia en el contemporáneo digital. 

PALABRAS CLAVE: Infancia; Youtuber bebé; Publicidad; Mostrar Digital. 

INTRODUÇÃO 

Fundado por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karin, em 2005, o YouTube é 

uma plataforma de compartilhamento de vídeos que, em 2006, foi comprada pela 

Google. Burgess e Grenn (2009) argumentam que o YouTube ilustra as relações cada 
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vez mais complexas entre produtores e consumidores na criação de significado, valor e 

atuação. Para os autores, não há dúvida de que a mídia representa uma ruptura cultural 

e econômica. Diferente da televisão, o YouTube é marcado por mudanças dinâmicas e 

diversidade de conteúdo muito mais rápidas. O YouTube é um ambiente com alto poder 

midiático. 

Segundo Thinking Google , globalmente, o YouTube possui 1.5B de pessoas 67

logadas e que acessam a plataforma todo mês. No mobile, os usuários passam mais de 

uma hora por dia assistindo a vídeos. No Brasil, o consumo de internet é cerca de 4h30, 

são por volta de 98 milhões de pessoas conectadas e, em 2017, o Youtube ganhou 35 

milhões de novos usuários brasileiros. Esse crescimento se deve pelo fato da 

penetração de internet, mobile e conexão 4G2. 

Neste sentido, concorda-se com Burguess e Grenn (2009), pois compreende-se 

aqui o YouTube como um modelo de negócio e também como mídia e plataforma 

comunicacional. Os participantes do YouTube se envolvem a partir de acessos a 

conteúdos, compartilhamento de narrativas e trocas comunicacionais por meio das 

diversas experiências culturais e sociais divulgadas nos vídeos disponibilizados na 

plataforma. 

Corrêa (2015), em seu estudo “Geração YouTube: um mapeamento sobre o 

consumo e a produção de vídeos por crianças”, identificou que, entre os 100 canais de 

maior audiência no YouTube no Brasil, 36 são direcionados para crianças. Sua 

pesquisa ainda reconheceu que, destes 110 canais, 22 são de conteúdo relacionado à 

programação da televisão aberta e por assinatura e 88 de conteúdo exclusivo para 

YouTube. A audiência de todos esses soma mais de 17 bilhões de visualizações e, os 

22, totalizam mais de 3 bilhões de visualizações. Estes dados correspondem a uma 

coleta realizada entre fevereiro e outubro de 2015. 

À medida em que mais e mais produtos são distribuídos e consumidos online, 

integrando as redes sociais a outros conteúdos gerados pelos usuários, o 

comportamento do usuário individual ganha mais relevância para estimular a 

publicidade. O próprio site informa que “o número de canais que tiveram receitas anuais 

de seis dígitos no YouTube cresceu mais de 40% ano a ano” .  O Youtube não é 68

 Conferir texto “Entenda o poder do YouTube”, do Think With Google nas Referências.67

 Crescimento do Youtube. Disponível em: <https://www.youtube.com/intl/pt-BR/yt/about/press/>. 68

Acesso em ago. 2019.

145

https://www.youtube.com/intl/pt-BR/yt/about/press/


somente uma mídia, não é somente uma plataforma de conteúdo criado por seus 

usuários, para Burguess e Grenn (2009) é mais proveitoso entender o Youtube 

enquanto uma empresa, atuando como um mecanismo de coordenação entre 

criatividade individual e coletiva e a produção de significados. Os autores afirmam que, 

sem a noção de como as pessoas usam a mídia em seu cotidiano, qualquer debate 

sobre impacto cultural ou social está propenso a tomar uma série de equívocos.  

Neste sentido, é interessante compreender a criança Youtuber enquanto uma 

criança midiática que faz parte da contemporaneidade. Como se dão as produções e 

interações das crianças com a plataforma digital YouTube, seus modos de ser no 

digital, procurando analisar que identidades reproduzem e ressignificam e, por fim, 

quais características se pode destacar de suas performances são os objetivos deste 

artigo. Defendo a hipótese de que a criança, inserida na cultura digital, quer ser 

Youtuber para ganhar presentes: toda a narrativa espetacular que traz em seu canal, 

fazendo relatos, compartilhando sua vida em vídeos, é para ser amada. Há relações de 

afeto com seu público, que podemos chamar de audiência. Meu argumento é que a 

criança moderna, (nascida no digital) produz e interage em sua vida de forma 

performática para ganhar visibilidade. É neste sentido que observo o consumo infantil. 

O NEGÓCIO CHAMADO YOUTUBE 

As possibilidades oferecidas pela internet têm provocado a participação de 

crianças e adolescentes nesse ambiente, seja pela própria produção realizada por esse 

público, seja pelos produtos, programas e demais ofertas disponibilizadas na internet. 

Um exemplo disso é o surgimento de unboxing, que são vídeos no qual a criança tira 

um brinquedo de uma caixa e mostra todos os detalhes do brinquedo e/ou produto. 

Esse tipo de vídeo do YouTube virou febre mundial (BARBA, 2016).   

Os unboxings são também utilizados por empresas de e-commerce como Lojas 

Americanas, Magazine Luiza e Ponto Frio. Enquanto estratégias de vendas, essas 

empresas buscam encantar o consumidor e tirar todas as dúvidas sobre o produto, 

mostrando a cor, a textura e as funcionalidades. Os vídeos unboxing começaram em 

2016, nos Estados Unidos, e viraram febre no Brasil pela possibilidade de ver o 

brinquedo antes decidir sobre uma futura compra. Além da possibilidade de interagir 

com o canal, os vídeos possuem conteúdos de interesse do público alvo por conter 

elementos do universo infantil.  
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Isso pode ser justificado pela pesquisa realizada por Corrêa (2015), que aponta a 

possibilidade de analisar onde as crianças estão inseridas e seus hábitos de consumo 

de mídia. A inserção dessas crianças provoca mudanças na audiência de mídia e no 

investimento publicitário realizado por empresas e organizações. É importante destacar, 

conforme observa Corrêa (2015), quando se fala que as crianças veem o unboxing 

como brincadeira, que é nesta brincadeira que a publicidade, através de influenciadores 

de mídia, encontra seu caminho para persuadir pelo entretenimento. 

Um menino de sete anos, Ryan, do canal Ryan ToysReview (Anexo - Figura 01) faz 

vídeos de críticas de brinquedos. Segundo matéria veiculada no Portal G1, o menino se tornou 

a estrela mais bem paga do YouTube em 2018 . O garoto ganhou US$ 22 milhões (R$ 84 69

milhões) em um ano. Desde que o canal foi criado pelos pais de Ryan, em março de 2015, os 

vídeos tiveram quase 26 bilhões de visualizações e atraíram 17,3 milhões de seguidores. 

Ryan é mais um exemplo de como as marcas veem os youtuber mirins como garotos-

propaganda. Em agosto de 2017, a rede Walmart começou a vender brinquedos e 

roupas da marca Ryan's World e um vídeo que mostrava Ryan e seus pais procurando 

esses produtos no Walmart teve 14 milhões de visualizações em três meses. O que 

Ryan ganhou com o acordo com o Walmart deve aumentar bastante os seus 

rendimentos em 2018. 

Em sua pesquisa Castells (2015) apresenta dados sobre número de usuários da 

internet: no ano de 1995 eram 40 milhões, em 2008 o número passa para 1,4 bilhão.  

Atualizando os dados trazidos pelo o autor, de acordo com último Relatório Digital in 

2018, divulgado pelos serviços online Hootsuite e We Are Social , em 2018 temos 4 70

bilhões de usuários. O mesmo relatório também informa que o Brasil é o terceiro país 

que mais fica online: são, em média, 9h14 de acesso todos os dias. A Tailândia lidera o 

ranking, com uma média 9h38, seguida das Filipinas, com 9h24. 

Ainda segundo a pesquisa Digital in 2018, os dispositivos mobile já são o 

principal ponto de acesso das pessoas à internet em todo o mundo, com penetração de 

52%, enquanto os computadores tradicionais (laptops e desktops) têm penetração de 

“apenas” 43%. Os tablets são usados por apenas 4% da população, enquanto outros 

dispositivos (como os consoles) são utilizados por 0,14% das pessoas ao redor do 

 Matéria “Youtuber Ryan, de 7 anos, ganha US$ 22 milhões e é o mais bem pago do mundo em 2018”. 69

Disponível em: <encurtador.com.br/jKRX6>. Acesso em ago. 2019.

 Matéria “Mais de 4 bilhões de pessoas usam a internet ao redor do mundo”. Disponpivel em: < 70

encurtador.com.br/tESW4 >. Acesso em ago. 2019
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globo. Esta pesquisa nos mostra que, com o avanço da tecnologia, os celulares vêm 

cada vez mais com ferramentas e câmeras avançadas, fazendo com que o acesso na 

palma da mão seja a experiência mais prazerosa. 

Uma percepção importante vem da comparação dos Censos do IBGE entre os 

anos de 2000 e 2010: o Censo de 2000 informa que, pela primeira vez, domicílios 

brasileiros têm mais TV e geladeira do que rádio: o número de domicílios com rádio era 

de 87,9%, já os com televisão era de 87,2% e com geladeiras, 83,4%; já na pesquisa 

de 2010, os aparelhos de TV estão presentes em 95,1% das residências, as geladeiras 

subiram para 93,7% e os rádios caíram para 81,4% . 71

Presente em quase todos os lares brasileiros, a televisão ocupa significativo 

espaço de tempo no cotidiano da população. Segundo pesquisa Kantar IBOPE Media 

(2017), o tempo médio de consumo deste veículo teve aumento de 1h em uma década: 

em 2007, os telespectadores passavam 5h11, em média, assistindo televisão, já em 

2016 o tempo passou para 6h17 minutos. Corrobora com este fenômeno o advento do 

sinal digital, uma vez que os celulares passam a ter acesso à televisão e, desta forma, 

a televisão sai das casas e passa a ser assistida em qualquer local e a qualquer hora. 

No entanto, Castells (2015) alerta que não se pode comparar a internet com a 

televisão em termos de “audiência”. O autor argumenta que, durante o tempo gasto na 

internet, estamos trabalhando, ou estudando e não de fato “assistindo” a internet, como 

ocorre com a televisão. O autor está correto ao dizer que nós, que fazemos parte de 

países do terceiro mundo, somos usuários que vivemos com a internet. O que temos é 

a utilização da internet para acessar a mídia de massa (televisão, rádio e jornal) assim 

como filmes e séries também.  

A internet transformou a televisão na medida em que adolescentes e crianças 

assistem seus programas inteiros de televisão na tela de seus computadores e 

celulares. A televisão, de acordo com o pensamento de Castells (2015), continua 

importante enquanto mídia de massa, mas seu fornecimento e seu formato estão sendo 

transformados à medida que a recepção se individualiza. 

 Ao fenômeno Castells (2015) denomina “autocomunicação de massa”, pois 

potencialmente pode chegar a uma audiência global, como quando é feito o upload de 

um vídeo no YouTube, ou publicado um blog com links RSS para vários sites ou ainda 

 Matéria “IBGE: pela 1ª vez, domicílios brasileiros têm mais TV e geladeira do que rádio”. Disponível em: 71

<encurtador.com.br/oJZ57>. Acesso em ago. 2019
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quando é enviada uma mensagem para uma lista enorme de endereços de e-mail. Ao 

mesmo tempo, para o autor, é autocomunicação porque um mesmo usuário gera a 

mensagem, define os possíveis receptores e seleciona as mensagens específicas ou os 

conteúdos da web e das redes de comunicação eletrônica que deseja recuperar. As três 

formas de comunicação (interpessoal, comunicação de massa e autocomunicação de 

massa) coexistem, interagem e, mais do que isso, se substituem e se complementam 

entre si. 

 O conceito apresentado por Castells (2015) de autocomunicação de massa pode 

ser exemplificado pelo Youtube. A plataforma conta com mais de 1,9 bilhão de usuários 

conectados, que acessam a plataforma todos os meses. Segundo dados apresentados 

pela plataforma , diariamente, as pessoas assistem mais de 1 bilhão de horas de vídeo 72

e geram bilhões de visualizações. 

Assim como outros sites de conteúdo gerado por usuários, o Youtube é uma 

mídia de massa, mas segundo Castells (2015), ele se difere da mídia tradicional, pois 

qualquer pessoa pode postar um vídeo com poucas restrições, é o usuário que 

seleciona o vídeo que deseja assistir e o que comentar. 

A comunicação sem fio se tornou uma plataforma de entrega escolhida para 

vários tipos de produtos digitalizados, como jogos, músicas, imagens e notícias, bem 

como redes de apoio pessoal, tarefas profissionais e mobilizações políticas. À medida 

em que mais e mais produtos são distribuídos e consumidos online e se integram às 

redes sociais e a outros conteúdos gerados pelos usuários, o comportamento do 

usuário individual ganha mais relevância para estimular a publicidade. “O número de 

canais que tiveram receitas anuais de seis dígitos no YouTube cresceu mais de 40% ao 

ano” .  73

O interesse aqui é pensar o YouTube enquanto um lugar em que a criança 

mostra o seu cotidiano, exerce sua criatividade ao postar vídeos em que compartilha 

viagens, brincadeiras, passeios, escola, sua cultura infantil.  

O COTIDIANO ESPETACULAR 

A idade mínima para se fazer um canal (ter um perfil) no YouTube é de 13 anos, 

 Usuários no Youtube. Disponível em: <https://www.youtube.com/intl/pt-BR/yt/about/press/>. Acesso em 72

ago. 2019

 Receita do Youtube. Disponível em: <https://www.youtube.com/intl/pt-BR/yt/about/press/>. Acesso em 73

ago. 2019.
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segundo as normas da empresa, que também prevê que, quando o usuario é uma 

criança, o canal deverá ser gerenciado pelos pais. No entanto, o que se observa é a 

proliferação de canais infantis, ou seja os chamados YouTubers Mirins, ainda que sem 

o auxílio/supervisão de seus pais, devido às habilidades digitais que as crianças 

possuem, habilidades estas já mencionadas por Jenkings (2009). 

Vale lembrar que a criança é um “nativo digital”, elas veem o celular, por 

exemplo, como uma ferramenta social indispensável, que serve para além de faz 

ligações, para se comunicar em redes digitais. Por essa razão, este trabalho se propõe 

a entender como se dão as produções e interações das crianças com a plataforma 

digital YouTube, compreendendo os modos de ser no digital. A criança Youtuber é vista 

aqui enquanto sujetio que compartilha o seu cotidiano com o objetivo de cativar uma 

audiência, para isso, as imagens e a narrativa dos seus vídeos levam uma linguagem 

espetacular. 

Sibilia (2008), ao falar da intimidade na internet, apresenta o argumento de que 

estamos diante de uma verdadeira explosão de criatividade e inovação. Isso pode ser 

observado enquanto temos uma promoção do “eu” na internet. As plataformas digitais 

mudam o mercado, exigindo mais dos usuários e dos profissionais, tornando estes 

“criadores de conteúdo”. As marcas, à medida em que o usuário não quer apenas saber 

o preço do produto e as formas de pagamento, passam a perceber que o usuário quer 

acompanhar a marca, seu posicionamento e consumir conteúdo diferenciado.  

A profissão de Youtuber entrou no discionário Oxford em 2016 (BESOUCHET, 

2017), denominando a pessoa que faz vídeos e os publica no YouTube. Mas nem todo 

mundo pode ser chamado de criador de conteúdo. De acorodo com a consultora de 

negócios e comunicação digital YouPIX, os criadores de conteúdo, hoje, são os 

profissionais que testam linguagens e métricas, analisam resultados, para entregar a 

melhor experiência para os usuários do Instagram, Facebook. Após análise de dados, 

esses profissionais de conteúdo fazem os ajustes necessários sempre com o objetivo 

de alcançar o maior número de pessoas. 

A convergência das tecnologias trouxe para o marketing a possibilidade, e até 

mesmo a “obrigatoriedade”, da junção do marketing tradicional ao digital. O Marketing 

4.0 apresenta os novos caminhos feitos pelos indivíduos na economia digital. Indivíduos 

esses que buscam, cada vez mais, envolvimento, personalização e relações pessoais. 

150



Neste sentido, observa-se uma aproximação de Jenkins (2009) ao pensamento de 

Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) quando o autor explana que: 

A convergência exige que empresas de mídia repensem antigas 
suposições sobre o que significa consumir mídias, suposições que 
moldam tanto decisões de programação quanto de marketing. Se os 
antigos consumidores eram previsíveis e ficavam onde mandavam que 
ficassem, os novos consumidores são migratórios, demonstrando uma 
declinante lealdade a redes ou a meios de comunicação. Se os antigos 
consumidores eram indivíduos isolados, os novos consumidores são 
mais conectados socialmente. Se o trabalho de consumidores de mídia 
já foi silencioso e invisível, os novos consumidores são agora 
barulhentos e públicos. (JENKINS, 2009, p. 47) 

Assim, em Jenkins (2009) enxerga aspectos da estrutura horizontal tratada por 

Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017). Há pontos valorosos nessa nova estrutura para as 

marcas também, que devem procurar estabelecer um relacionamento horizontal com 

seus consumidores. Agora ambos estão no mesmo patamar, precisando, assim, criar 

laços de amizade com eles. Com uma maior conexão e troca de informações, as 

marcas ganharam mais fontes que facilitam o reconhecimento das demandas de 

mercado. E é neste contexto que os criadores de conteúdo surgem. No que antes 

tínhamos apenas os redatores publicitários para as demandas das mídias, esta nova 

reconfiguração, a partir da convergência, faz com que os laços entre marcas e 

consumidores (usuários) fiquem mais estreitos e humanizados.  

Pensar na criança no contexto da convergência e como ela está inserida na 

lógica do marketing digital enquanto consumidora e produtora de mídia é entender que 

o processo de interação entre criança espectadora e criança Youtuber se dá em um 

ambiente que é familiar para ambas, uma vez que, em muitos casos, a criança 

espectadora também tem seu próprio perfil no YouTube, ambiente mediador da relação. 

Isso faz com que o modo como a criança espectadora vê a criança Youtuber seja 

diferente dos ídolos que ela vê na TV. O Youtuber é muito mais um “amigo”, ao 

acompanhar seus relatos do cotidiano através dos vídeos. Já o(a) jogador(a) de futebol 

ou o(a) cantor(a) são ídolos mais distantes. A criança sonha em consumir e/ou se tornar 

famosa como um(a) jogador(a) ou cantor(a), essa lógica também se aplica ao Youtuber, 

uma vez que a criança sabe que tem condições para isso, pois ela possui as mesmas 

ferramentas, e pode transformar seus vídeos no YouTube em seus diários, contando 

seu cotidiano. 
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A vida de uma criança pode ser bastante interessante, do ponto de vista da 

cultura infantil, ao tornar sua vida pública, contando narrativas de seu dia-a-dia, primeiro 

para familiares, depois amigos de escola e assim para todos que tiverem acesso a ela 

na internet. O que se observa são os diários íntimos enquanto vitrines globais da rede 

(SIBILIA, 2008). Os usuários não são apenas protagonistas, mas também são 

produtores de conteúdo. A vida da criança Youtuber, desta forma, se torna 

espetacularizada. 

Debord (2003) compreende o espetáculo na sua totalidade: é simultaneamente o 

resultado e o modo de produção existente, ele não é um complemento do mundo real, 

um adereço decorativo, é o coração da irrealidade da sociedade real. Debord (2003) 

pensa o espetáculo enquanto a produção de imagens, a valorização da dimensão visual 

da comunicação, como instrumento de exercício do poder, de dominação social. Para o 

autor, o espetáculo é a afirmação da aparência e a afirmação de toda vida humana, 

como uma simples aparência. O espetáculo é grandioso e positivo: “o que parece bom, 

é bom por que aparece” (DEBORD, 2003. p 17). 

A mídia desempenha importante papel nessa representação social, em anúncios, 

fotografias, jornais etc., entretanto esta pesquisa estará focada na compreensão das 

estratégias comunicacionais, estruturais e midiáticas da plataforma YouTube, bem 

como das interações e desdobramentos de interação social e tecnológica advindos da 

criança Youtuber, que posta conteúdos nesse espaço e consegue ter uma audiência 

relevante . Tomaz (2017) afirma que a palavra Youtuber se tornou necessária para 74

designar não quem produzia e postava vídeos no YouTube, mas aqueles que, nessa 

condição, começavam a ganhar notabilidade da plataforma, por meio de números de 

inscritos, visualizações e rendimentos provenientes da monetização de seus canais. 

Do ambiente doméstico e privado, as crianças emitem imagens e textos 
por meio dos quais tornam público seu cotidiano, participam da 
composição do imaginário contemporâneo da infância e oferecem novos 
sentidos para a experiência dos primeiros anos da vida. (TOMAZ, 2017, 
p. 15) 

  
 Nos vídeos produzidos pelas crianças no YouTube, elas vão construindo em 

seus canais narrativas de seu cotidiano, interagem com o público que as acessa, até 

 Considera-se aqui audiência relevante o canal que possui números de inscritos, visualização e interações 74

altas, sendo assim o YouTube disponibiliza placas e certificações para os canais que possuem mais de 100 
mil inscritos.
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que algumas se tornem espécies de celebridades digitais, como por exemplo o garoto 

de sete anos, Ryan, do canal Ryan ToysReview.  

 Para Sibilia (2008), falar de si é falar de sua vida de seu cotidiano, sendo assim, 

no YouTube, os sujeitos contemporâneos respondem a novas demandas socioculturais, 

demarcando outras formas de estar no mundo, uma vez que: 

As redes sociais digitais, ou os diários digitais são mais do que um 
conjunto de imagens, o espetáculo se transformou em nosso modo de 
vida e em nossa visão de mundo, na forma como eu me relaciono com 
os outros e na maneira com que o mundo se relaciona tudo é permeado 
no espetáculo, sem deixar praticamente nada de fora. (SIBILIA, 2008, p. 
44) 

A partir disto, ao produzirem vídeos narrando, editando e divulgando partes de 

suas vidas em espetáculos, as crianças Youtubers buscam também visibilidade, 

validação, audiência, ao transformar sua vida em uma vitrine. Por isso, a autora não se 

surpreende que os sujeitos contemporâneos adaptem os principais eventos de suas 

vidas às exigências da câmera e ao que seria de interesse do seu público. Desta 

maneira, Sibilia ressalta que o lar é o cenário mais adequado para hospedar a 

intimidade e, aliado ao pensamento da autora, percebemos que, ao mostrar sua casa, 

seu quarto, a criança Youtuber passa a dividir com seu público sua intimidade, “no lar é 

permitido ser si mesmo” (SIBILIA, 2008 p.62). Observa-se, desta forma, que a 

intimidade é vista por todos os seguidores/espectadores do canal e que o mais 

importante é a visibilidade, ou seja, aparecer através de relatos de si. Considerando-se 

que, na sociedade contemporânea, as representações sociais acontecem de forma 

dinâmica no movimento de interação entre sujeitos, na cultura onde estão imersos, ao 

se inserirem nas redes de significados sociais (e também naquelas digitais), os sujeitos 

constroem suas representações mediante finalidade prática e são usadas para construir 

possibilidades de realidades (OLIVEIRA, 2011).  

As imagens como um todo possuem várias percepções, de ordem social, 

cultural, política e também subjetiva, por isso a necessidade de considerar o 

espectador, ou seja, o sujeito e sua capacidade perceptiva que, por sua vez, entra em 

jogo suas crenças e sua história. É preciso ponderar, também, que o Youtuber mirim, 

como são comumente chamadas as crianças que possuem canal na plataforma 

YouTube,  produz imagens e, ao mesmo tempo, consome conteúdo na mídia, interage e 

socializa na plataforma. De acordo com Oliveira (2011), as imagens são produzidas 
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para finalidades tanto de usos individuais quanto coletivos. Desta forma, ao revelar 

suas vivências e experiências através dos vídeos, as crianças fazem chegar à esfera 

pública temáticas do seu cotidiano, às quais conferem importância (TOMAZ, 2017). 

No canal de um Youtuber mirim, os vídeos seguem narrativas, contam histórias 

desde o seu dia na escola, o livro que leu, um passeio ao shopping até mesmo os 

brinquedos que ganhou/comprou. Isto pode ser observado na criança espectadora a 

crer que aquela vida narrada e mostrada é uma vida sedutora, principalmente aos que 

querem ganhar presentes e viagens. Os Youtubers mirins, ao utilizarem de sua 

criatividade para prender sua audiência, direcionam a construção de seus canais para o 

olhar alheio. O que se vê nos vídeos é o que é. Isto está relacionado ao espetáculo, 

como Debord (2003) argumenta: é a produção das coisas. A produção de imagens feita 

pelo Youtuber mirim torna sua vida espetacularizada.  

Sibilia argumenta que “talvez seja ainda mais penoso nesta sociedade de 

espetáculo, onde só se é o que se vê, neste gesto, tal contingente também é 

condenado à invisibilidade total” (2008, p. 24). O que se observa é que se você não 

posta vídeos, não mostra a sua vida, sua intimidade não é exibida, é como se a vida 

não acontecesse: ela precisa de plateia, de olhares, de curtidas, para legitimar o seu 

sucesso! 

As possibilidades oferecidas pela internet têm provocado a participação de 

crianças nesse ambiente, seja pela própria produção realizada por esse público, seja 

pelos produtos, programas e demais ofertas disponibilizadas na internet. Um exemplo 

disto é a estratégia de unboxing. Nesta estratégia, observamos que muitas marcas 

buscam atrair vendas fazendo uso da visibilidade e da audiência dos Youtubers Mirins, 

a partir do envio de brinquedos, os quais devem ser exibidos nos canais do YouTube na 

forma de unboxing que, como já explicado, significa retirar ou abrir uma caixa. Além 

disso o canal escolhido pela marca para fazer esse tipo de publicidade possui conteúdo 

de interesse do público-alvo, por conter elementos do universo infantil. Somado a isto a 

linguagem utilizada pelos Youtubers Mirins, a estratégia ajuda na construção da 

experiência no ambiente digital, como Sibilia (2008) analisa o mundo digital, a partir de 

termos que denotam proximidade e intimidade com os receptores. 

Isso pode ser justificado na pesquisa de Corrêa (2015), que aponta a 

possibilidade de analisar onde as crianças estão inseridas e seus hábitos de consumo 

de mídia. A inserção dessas crianças provoca mudanças na audiência de mídia e no 
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investimento publicitário realizado por empresas e organizações. É importante destacar, 

conforme observa Corrêa (2015), quando fala que as crianças interpretam o unboxing 

como brincadeira, divertimento, é nesta linguagem irreverente que a publicidade, 

através de influenciadores de mídia, encontra seu caminho para persuadir pelo 

entretenimento. O unboxing torna-se então uma vitrine. É uma publicidade velada, uma 

publicidade atrativa e criativa, por se tratar de algo do universo infantil: brinquedos. 

Concorda-se com Oliveira (2011) ao dizer que é no contexto social, de todas as 

formas de socialização da criança, que as representações se efetivam, ou seja, é na 

dinâmica da relação entre sujeito-objeto inseridos em um contexto social que 

constroem, reelaboram opiniões e conceitos de acordo com a história de vida de cada 

um. Desta maneira, crianças produzindo vídeos em seu ambiente doméstico, familiar, 

através do YouTube, criando imagens de seu cotidiano, fazem uma representação de 

sua cultura infantil no digital, compartilhando o seu cotidiano. 

Na sociedade, as representações sociais, das quais trata Oliveira (2011), 

acontecem de forma dinâmica, no movimento de interação entre sujeitos, na cultura 

onde estão inseridos. A partir da inserção no todo social, os sujeitos constroem suas 

representações que tem uma finalidade prática e são usadas para construir uma 

realidade. Em sua pesquisa, o autor categorizou o brincar no computador como uma 

marca presente nas representações sociais das crianças, constituindo com isso, uma 

nova sociabilidade, um novo perfil da infância. O desenvolvimento tecnológico, de 

acordo com Oliveira (2011), aumentou as possibilidades de espaços de brincar do 

homo zappiens , dos sujeitos históricos constituintes da nova etapa histórica que se 75

apresenta em fragmentos nessa pós-modernidade das representações sociais infantis: 

Pode se constituir como um avanço e um valioso instrumento de 
identificação das apreensões socialmente construídas daqueles que 
vivem a nova infância. Sabe-se que as representações sociais são 
elementos simbólicos que as pessoas expressam mediante o uso de 
palavras. (OLIVEIRA, 2011, p.10) 

Acredita-se que não estamos diante de uma nova infância, ou do que poderia ser 

considerado como uma morte desta, mas sim que estamos diante de uma infância no 

digital, a qual possui peculiaridades, expressividades, contextos e linguagens próprias. 

 Para Oliveira (2011) a lógica da época atual gera a criança zapping; que pula de uma imagem para outra, 75

corta, dispõe imagens simultaneamente.
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Assim, ao fazerem uso do YouTube, as crianças se tornam participativas, criadoras, 

receptoras, ativas, mas também produtos da cultura digital. 

Mendes (2017) destaca que as estratégias de divulgação também sofreram 

transformações em relação às mídias tradicionais, uma vez que o discurso publicitário, 

por exemplo, presente nos vídeos produzidos pelas crianças, não apenas parte de uma 

relação específica entre Youtuber e espectador/consumidor, que parecem interagir 

constantemente nas ferramentas digitais, mas também porque, muitas vezes, o 

endosso dado pelos primeiros não se apresenta como conteúdo publicitário 

propriamente dito, mas sim como conversa corriqueira ou sugestão cotidiana, 

“embalados” numa fachada que enfatiza o caráter rotineiro dessa interação.  

Berger e Luckmann (2012), ao investigarem a construção do social, consideram 

que a vida cotidiana é compartilhada com os outros por meio dos processos interativos, 

os quais também influenciam na possibilidade de tornar o indivíduo membro de uma 

sociedade. A interação face a face é então compreendida como parte das interações 

sociais, ainda que se ressalve a impossibilidade de reproduzir com plenitude a situação 

face a face, uma vez que esta ocorre dentro da rotina da vida cotidiana. Os autores 

salientam que “um aspecto importante da experiência dos outros na vida cotidiana é, 

pois, o caráter direto e indireto da experiência interacional” (BERGER; LUCKMANN, 

2012, p. 50) sendo assim possível distinguir nossas situações face a face com outros 

que não temos muito contato. As proposições de Berger e Luckmann (2012) não tratam 

da sociedade conectada, mas cabe fazer uma relação quando argumentam que o grau 

de interesse e de intimidade podem combinar para aumentar ou diminuir o anonimato 

da experiência. Ou seja, as crianças podem ter relações bastante íntimas com o 

Youtuber, ainda que nunca tenham interagido face a face, apenas através das telas, 

considerando o grau de afinidade percebido, mesmo que mediado pelo computador. 

A realidade social da vida cotidiana é assim percebida enquanto “um contínuo de 

tipificações, que vão se tornando progressivamente anônima à medida que se 

distanciam do aqui e agora da situação face a face” (BERGUER; LUCKMANN, 2012, p. 

51). As tipificações mencionadas dizem respeito às formas pelas quais o outro é 

apreendido. Neste sentido, a linguagem, as interações, os contextos sociais, culturais e 

da ordem subjetiva possuem um papel importante nas práticas, compreensões e 

percepções de interação. Ainda assim, é inegável que as tecnologias digitais têm se 

tornado cada vez mais presentes em todos os aspectos da vida humana, social, 
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profissional, pessoal, impactando e afetando a sociedade, a cultura, o modo como 

vivemos e interagimos com o mundo. Com as crianças não é diferente, sua infância no 

digital trouxe um protagonismo na circulação de informações. 

Perez e Trindade (2017) argumentam que a linguagem utilizada pelos Youtubers 

faz uso do espontâneo, do erro, do baixo calão, do imperfeito, elementos estes que 

raramente são observados em outros meios massivos e mais institucionais, como a TV 

aberta e fechada e os meios impressos, por exemplo. Para os autores em questão, tudo 

pode ser transformado em vídeo: ainda que nem sempre o consumo seja do vídeo em 

si, uma vez que, nestas interações, consomem-se também “pessoas”, seus pontos de 

vista, uma determinada visão de mundo, um estilo de vida e de cotidiano. Perez e 

Trindade (2017) se aproximam do pensamento de Berger e Luckmann (2012) ao pensar 

na característica do erro, da falha, do natural e do espontâneo como sendo variáveis 

diferenciais dos vídeos de canais no YouTube. O que se tem, neste caso, do linguajar, 

das formas de expressão e construção de narrativas dos Youtubers, é o 

desenvolvimento e a utilização de códigos que, mais do que apropriações da 

linguagem, representam formas de acesso a um determinado grupo, criação de 

vínculos e construção de espaços de interação e laços, a partir da prática interativa e 

de identificação com o sujeito que cria o vídeo e o seu espectador.  

Muito além de visualizações e inscritos nos canais, Tomaz (2017) nos fala que 

comentários e compartilhamentos permitem que os vídeos sejam monetizados, ou seja, 

façam parte de um complexo e lucrativo programa de anúncios, por meio do qual tanto 

os produtores de conteúdo quanto a plataforma de vídeos geram receita. Essa dinâmica 

proporciona, ainda, um processo de celebrização, no qual determinadas crianças saem 

de uma posição social, em certo sentido, periférica, para um lugar de visibilidade.   

É esta construção de uma linguagem (como “oi amiguinhos, tudo bom? No vídeo 

de hoje...” e “deixe seu like e comentário...”), de vídeos que mostram brinquedos, 

presentes e lugares, que chama bastante atenção e são utilizados como estratégia para 

se obter mais inscritos. Outra questão são os comentários que ajudam o Youtuber mirim 

na co-criação de conteúdo, fazendo isso por meio da construção de vínculos com sua 

audiência/espectador. 

Concorda-se com Tomaz ao salientar que “estudar as crianças no YouTube 

mostra-se um cenário bastante produtivo não só porque ele está sendo cada vez mais 

ocupado por elas em diferentes práticas” (2017, p. 38). Ainda que essas produções 
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estejam sendo atravessadas por uma série de fatores (roteiros, monitoria dos 

responsáveis, comparação com outros canais, busca por mais visualizações e inscritos, 

dificuldade de escrever de crianças recentemente alfabetizadas etc.) o conteúdo de 

canais infantis é de crianças para crianças. Neste sentido, vale ressaltar que os 

espaços que esta geração digitalizada encontrou, mediada pelas plataformas, objetos e 

ferramentas móveis, tanto de tablets, smartphones, quanto de computadores, onde a 

criança brinca e entra em um novo mundo de descobertas e imaginação, tornam-nas 

alvos para os recursos do marketing por meio dos pequenos astros digitais (LEÃO; 

PRESSLER, 2017). 

Castro (2016) argumenta que não existe espetáculo ou entretenimento sem 

vedetes, sem o culto às celebridades, ou seja, pessoas como mercadorias. Para o 

autor, o ciberespaço facilita os contatos humanos e o intercâmbio de informações e 

produtos. Com a evolução das tecnologias, o processo e reprodução de imagens tem 

se intensificado, tornando-as elementos que caracterizam e marcam o destaque desta 

sociedade de espetáculo . Diante disso, Castro (2016) referencia a imagem como 76

aquilo que nos leva a entrar no mundo da representação, em uma lógica de consumo 

de imagens e imagens devorando imagens, a busca por visibilidade: 
No ciberespaço que é construído pela lógica do espetáculo, como 
desenvolvemos as imagens se relacionam com as imagens e imagens 
devoram imagens, nessa profusão de imagens, o excessivo valor de 
exposição pode atrair o seu oposto um crescente desvalor, uma crise de 
visibilidade. O perigo é que nesse universo não reste nada de concreto 
para a vida, uma vez que a imagem, por sua própria natureza, se dirige 
mais à atividade das pessoas do que por à razão, invoca um 
pensamento mágico antes que o lógico. (CASTRO, 2016, p. 47) 

Neste sentido é possível compreender que o consumo também faz parte da 

lógica do espetáculo. Tomando como exemplo os Youtubers mirins, que a cada vídeo 

demonstram um conteúdo novo e diversificado na busca por audiência, é possível 

perceber como encontramos crianças consumidores destas imagens, destas mini 

celebridades. O valor apontado pelo autor se encontra na vida que o Youtuber quer 

mostrar, um Eu construído para reter atenção de seus seguidores. 

Para Martino (2007) a construção do “eu” digital se dá pelo fato de  qualquer 

pessoa é livre para se reinventar conforme os seus gostos. Percebe-se então que a 

criança, enquanto espectadora de canais de YouTube, aprende e interage com seus 

 O autor revisa o conceito de Guy Debord, na obra Sociedade do Espetáculo.76
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ídolos de maneira mais próxima, criando interesse em certos assuntos, interagindo, às 

vezes, em tempo real através das lives . Martino (2007) dialoga com Berger e 77

Luckmann (2003) ao citá-los em concordância que o mundo digital cria uma realidade 

comum.  

Assim, observa-se o espetáculo como modos de vida e como o sujeito se 

relaciona com o mundo. Nesta perspectiva: 
Ora, os Youtubers que se dedicam a fala de si, de sua intimidade, e 
conduzem narrativas sobre suas relações afetivas e sobre suas 
questões pessoais, não somente deixam explícita uma trajetória de vida 
à medida que vão postando seus vídeos. Exercem também uma forte 
mediação que acaba por auxiliar outros sujeitos em processos de 
racionalização de suas próprias experiências e de elaboração de sua 
auto-identidade, ainda que em uma relação parassocial ancorada na 
distância física entre o Youtuber e seu público e em um discurso que 
tem por finalidade ser direcionado a milhões de pessoas, e não a 
indivíduos singulares. (MESCHIATTI; ZANETTI, 2018, p. 06). 

Torna-se válido considerar que compreender a realidade e o mundo desses 

sujeitos (crianças) nos ajuda a entender suas interações com as novas tecnologias, 

uma vez que a infância está em constante mudança e dialética contextual. A facilidade 

de acesso às novas tecnologias pauta a transformação do cotidiano das crianças. Essa 

nova realidade, somada à apropriação de jogos virtuais, pode tornar as experiências 

sociais mais lúdicas. Nestas mudanças, há novos sentidos na infância contemporânea. 

Pensar em performance através das audiências seria um caminho para entender como 

se dão as interações comunicativas das crianças com o YouTube. Ou seja, como se dá 

a rede de interações sociais infantis por meio dos Youtubers Mirins e das narrativas aí 

inseridas e desdobradas no contexto de cada receptor. 

CONSIDERAÇÕES 

As crianças que são nativas digitais, por terem nascido em um mundo onde as 

tecnologias da comunicação já são realidades, possuem características como as de 

processar mais de uma coisa por vez e realizar múltiplas tarefas. Neste sentido, a 

presente pesquisa considera as interações comunicativas das crianças com o YouTube, 

desde as estratégias e formatos estruturais da plataforma até as possibilidades e 

alguns dos usos desta comunicação e interação digital, enquanto construção e vivência 

 Plataforma que permite assistir e transmitir vídeos em tempo real por meio de uma câmera e de um computador 77

com conexão com a internet.
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de experiências sociais e desenvolvimento de mídia, em ambiente familiar, ou seja, no 

íntimo de seu quarto, casa, até mesmo sua rotina escolar. 

A criança que possui ferramentas de acesso à internet e mantém uma postura 

ativa diante dos diversos meios, interagindo, criando e publicando seu próprio 

conteúdo, por exemplo, não será passiva diante dos anúncios publicitários e 

mensagens pensadas nos formatos tradicionais e lineares entre emissor e receptor. O 

“eu” no digital, então, passa a ser performático para atrair audiência e fidelizá-la, é um 

conteúdo criativo na busca de visibilidade. Talvez as empresas, o mercado e os 

veículos de comunicação precisem repensar suas estratégias para conquistar este 

público: para atingi-lo é necessário estar presente em várias plataformas e meios, 

possibilitando assim, o compartilhamento de informações entre as crianças, tornando 

mais próxima sua relação com os pequenos consumidores. Por isto vemos uma 

mudança que, antes, na televisão, as apresentadoras eram as grandes influenciadoras 

infantis, hoje percebemos isso acontecer por meio dos Youtubers Mirins ganhando 

espaço e sendo destacados como protagonistas nas narrativas criadas e idealizadas, 

envolvendo produtos, marcas e a informação que estará disponibilizada, bem como 

será divulgada, nestas mídias, não apenas digitais, mas verdadeiras pontes com as 

interações entre imagens, sujeitos e social. 
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A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA: UMA DISCUSSÃO DE IDENTIDADE EMBASADA NO 
PARADIGMA CULTUROLÓGICO COMUNICACIONAL  78

     
Guilherme Pastana F. de OLIVEIRA       79

      
RESUMO      
Este tem o objetivo de analisar a estrutura frasal de orações substantivada iniciadas por 
preposição “para” na fala do belenense visando encontrar qual variante representa nossa 
identidade sob a luz das teorias da comunicação, mais especificamente, sob a ótica do 
paradigma culturológico. Tentando responder às seguintes perguntas norteadoras: o fenômeno 
da variação linguística pode ser visto como algo cultural? A variação pode ser considerada uma 
forma de identidade? Portanto, este conclui que o fenômeno da variação linguística pode ser 
visto sim tanto com algo pertencente a cultura como uma forma de identidade.    
      
PALAVRAS-CHAVE: Variação; Identidade; Cultura e Comunicação.  
      

THE LANGUAGE VARIATION: A DISCUSSION OF IDENTITY EMBASED IN THE CULTURAL 
COMMUNICATION PARADIGM 

ABSTRACT     
The purpose of this study is to analyze the phrasal structure of sentences that are transformed 
into a noun beginning by preposition "for" in the speech of the Belenian, with the objective to find 
which variant represents our identity under the light of communication theories, more 
specifically, under the light of the culturological paradigm. Trying to answer the following guiding 
questions: can the phenomenon of linguistic variation be seen as culture? Can variation be 
considered a form of identity? Therefore, it concludes that the phenomenon of linguistic variation 
can be seen both with something belonging to culture as a form of identity. 
      
KEYWORDS: Variation; Identity; Culture and Communication. 
      

LA VARIACIÓN DEL LENGUAJE: UNA DISCUSIÓN DE IDENTIDAD EMBAJADA EN EL 
PARADIGMA DE COMUNICACIÓN CULTURAL 

RESUME 
El propósito de este estudio es analizar la estructura frasal de las oraciones sustantivas 
iniciadas por la preposición "para" en el discurso beleniano, para encontrar qué variante 
representa nuestra identidad a la luz de las teorías de la comunicación, específicamente, desde 
el punto de vista del paradigma culturológico. Intentar responder a las siguientes preguntas de 
orientación: ¿puede considerarse el fenómeno de la variación lingüística como cultura? ¿Se 
puede considerar la variación como una forma de identidad? Por lo tanto, concluye que el 
fenómeno de la variación lingüística puede verse tanto con algo que pertenece a la cultura 
como una forma de identidad. 
      
PALABRAS CLAVE: Variación; Identidad, Cultura y Comunicación.        
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1 INTRODUÇÃO 

Desde os primórdios de nossa sociedade, o ser humano usa da oralidade para 

se comunicar com seus semelhantes. Desta forma, a comunicação sempre esteve 

presente no nosso cotidiano. Segundo Wolton (2004), a comunicação pode ser 

compreendida em 03 (três) sentido diferentes: comunicação direta (fala), comunicação 

técnica (tecnicidade) e comunicação social (sociedade).   

Pensando no primeiro sentido (comunicação direta), a fala sempre esteve 

presente em nossas relações diárias, afinal, é ela que nos caracteriza e nos diferencia 

de outros animais (irracionais). No entanto, por meio do contato social com outros 

povos e outras culturas, o modo como falamos foi mudando ao longo do tempo. Devido 

a essas mudanças, começaram a emergir o que Labov (2008) denomina de variável 

linguística  tanto na fala como na escrita. Segundo o pensamento de Labov, o 80

processo de variação linguística ocorre em três etapas: 
Pode-se considerar que o processo de variação linguística se desenrola 
em três etapas. Na origem, a mudança se reduz a uma variação, entre 
milhares de outras, no discurso de algumas pessoas. Depois ela se 
propaga e passa a ser adotada por tantos falantes que doravante se 
opõe frontalmente à antiga forma. Por fim, ela se realiza e alcança a 
regularidade pela eliminação das formas rivais. (LABOV apud CALVET, 
2002, pg. 77).    

      
Na língua portuguesa não é diferente, pois podemos perceber muitos exemplos 

de variações linguísticas. O primeiro diz respeito à localização geográfica: o português 

falado no Brasil é diferente do falado em Portugal ou em outros países lusófonos. 

Devido à dimensão territorial do Brasil, o português brasileiro também sofre variação 

regional (variação diatópica). Além dessa, vários outros tipos de variação podem 

ocorrer, motivados pelos mais diversos fatores. Tais fatores podem ser de ordem 

linguística ou extralinguística (CALVET: 2002).  

Um exemplo de variação linguística é a que ocorre nas formas do pronome em 

orações infinitivas com a preposição para. Observando a fala das pessoas de maneira 

em geral, é possível perceber a ocorrência de três variantes: eu (para eu fazer), mim 

(para mim fazer) e com o pronome elíptico (para fazer).  

 Variável linguística: quando duas formas diferentes permitem dizer “a mesma coisa”, ou seja, quando dois 80

significantes têm o mesmo significado e quando as diferenças que eles mantêm têm uma função outra, 
estilística ou social. CALVET, Louis-Jean. Sociolinguística: uma introdução crítica. 2ª. ed. São Paulo: 
Parábola, 2002.
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Com o intuito de responder às seguintes questões norteadoras: o fenômeno da 

variação linguística pode ser visto como algo cultural? A variação pode ser considerada 

uma forma de identidade?  

Este divide-se em 06 (seis) tópicos: Introdução; Entendendo a variação; O olhar 

para a variação com base no paradigma culturológico comunicacional; A variação como 

identidade; Considerações finais e Referências.  

2 ENTENDENDO A VARIAÇÃO  

Como já foi dito antes, a fala, sinônimo de discurso e comunicação, está 

presente em todos os momentos do nosso dia-a-dia independente da linguagem ser 

verbal ou não. De acordo com Bourdieu (2012) o discurso é uma forma de poder, pois o 

mesmo pode incluir ou excluir nós (sujeitos de uma sociedade) de um determinado 

campo. Para o autor (IDEM), o campo “representa um espaço simbólico, no qual lutas 

dos agentes determinam, validam, legitimam representações”.  

No caso da variação linguística estudada neste, tem-se as estruturas frasais: 

“para eu fazer”; “para mim fazer” e “para fazer”, onde a própria gramática descritiva 

afirma que eu e mim são consideradas variantes do mesmo pronome, como pode ser 

percebido nas palavras de Perini:       
Pronome pessoais são os itens eu, você, tu ele (ela), nós, vocês, eles 
(elas), além de se. Algumas dessas palavras têm formas oblíquas, isto 
é, formas usadas quando o item está em determinada função sintática. 
Assim, dizemos eu cheguei, mas a Eliana me chamou; as formas eu e 
me são consideradas variantes do mesmo pronome; eu se denomina 
forma reta, e me forma oblíqua (PERINI: 2010, pg. 115). 

      

Logo, pode-se afirmar que variação é qualquer “possibilidade de 

representação de determinados elementos linguísticos (fonéticos, morfológicos, 

sintáticos etc.) por diferentes modos de expressão” (CALVET: 2002, pg. 156).   

No entanto, quando ambas as formas (reta e oblíqua) são usadas em orações 

infinitivas, a forma reta (eu) possui a função de sujeito e a forma oblíqua (mim) a função 

de objeto. Assim, temos a seguinte descrição: 
Para Eu: deve ser usado quando se referir ao sujeito da frase e for 
seguido de um verbo infinitivo.  
Errado: Era pra mim fazer a apresentação, mas tive de me ausentar. 
Certo: Era para eu fazer a apresentação, mas tive de me ausentar (SÓ 
ESCOLA: S/D). 
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Com base na descrição supracitada, percebe-se que a gramática descritiva não 

considera a forma “para mim fazer” correta e por sua vez nem menciona a possibilidade 

de ser usar a forma com pronome elíptico (para fazer).  

Portanto, teoricamente deveríamos usar a forma do pronome reto (eu), já que a 

mesma é a forma considerada correta pela gramática e é a forma que nos é ensinada 

nas instituições de ensino. No entanto, segundo pesquisas realizadas por: Carvalho e 

Almeida (2013), Figueiredo (2007) e Albuquerque et al. (2006), a forma oblíqua mim é a 

forma mais utilizada, durante uma fala espontânea, pelas pessoas nos estados de 

Alagoas (Albuquerque), Rio de Janeiro (Figueiredo) e habitantes de Feira de Santana, 

Bahia (Carvalho e Almeida). Logo, pode-se considerar o fenômeno da variação 

linguística como algo cultural? E por sua vez uma forma de identidade?     
      

3 O OLHAR PARA A VARIAÇÃO COM BASE NO PARADIGMA CULTUROLÓGICO 

COMUNICACIONAL   
Não é de agora que a cultura está presente em nossa sociedade, pelo contrário, 

ela sempre esteve. Sendo que o conceito de cultura é trabalhado nos mais diversos 

campos como: o campo da arte, da música, da educação, etc. Além do fato da palavra 

cultura também ser utilizada em diferentes campos semânticos em substituição a outros 

termos como “mentalidade”, “espírito”, “tradição” e “ideologia” (CUCHE apud CANEDO:

2007.p. 01).   

Segundo Laraia (1993), cultura não é uma característica biológica, genética. 

Embora culturalmente as raças tenha sido estigmatizadas vendo os nórdicos como uma 

raça inteligente, os alemães hábeis com atividades mecânicas, os judeus são avarentos 

e bons negociantes, os norte-americanos são bons empreendedores e interesseiros, os 

portugueses são trabalhadores e pouco inteligentes, os ciganos são nômades por 

instinto, os japoneses são trabalhadores, traiçoeiros e cruéis e nós, brasileiros, somos 

preguiçosos, imprevisíveis e luxentos. Dessa forma, Laraia (IDEM) afirma que se 

pegarmos uma criança de qualquer raça, com exemplo, uma criança japonesa, recém-

nascida e levarmos essa para o Brasil, tal criança aprenderá a cultura do país, 

tornando-se uma pessoa preguiçosa, imprevisível e luxenta ao invés de trabalhadora, 

traiçoeira e cruel. 

Ainda com base na autora, alguns teóricos acreditavam que a localização 

geográfica também era um fator que contribui com a aquisição da cultura, porém, a 
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partir de 1920, alguns teóricos como Boas, Wissler e Kroeber começaram a reformular 

essa teoria, afirmando ser possível e comum existir uma grande diversidade cultural 

localizada em um mesmo tipo de ambiente físico. Como exemplo, Laraia cita os lapões 

e os esquimós, estes vivem no norte da América enquanto aqueles vivem no norte da 

Europa, ambos localizado na calota polar norte, por isso, ambos vivem em um ambiente 

geográfico muito semelhante, caracterizado por um longo e rigoroso inverno, dispondo 

de flora e fauna semelhante. Entretanto, a cultura de sobrevivência dos esquimós é 

completamente diferente da dos lapões, como pode ser observado nas palavras de 

Kessing: 
Os esquimós constroem suas casas (iglu) cortando blocos de neve e 
amontoando-os num formato de colmeia. Por dentro a casa é forrada 
com peles de animais e com o auxílio do fogo conseguem manter o seu 
interior suficientemente quente. É possível, então, desvencilhar das 
pesadas roupas, enquanto no exterior da casa a temperatura situa-se a 
muitos graus abaixo de zero grau centígrado. Quando desejam o 
esquimó abandona a casa tendo que carregar apenas os seus 
pertences e vai construir um novo retiro. 
Os lapões, por sua vez, vivem em tendas de peles de rena. Quando 
desejam mudar os seus acampamentos, necessitam realizar um árduo 
trabalho que se inicia pelo desmonte, pela retirada do gelo que 
acumulou sobre as peles, pela secagem das mesmas e o seu transporte 
para o novo sítio” (KEESING apud LARAIA: IBIDEM.p. 22).    

            

Mas, para que se possa falar sobre cultura, é preciso primeiro que exploremos o 

conceito da deste termo. Diante disso deixo a seguinte pergunta, o que é cultura? 

Com base em Laraia (IBIDEM), a palavra cultura oriunda-se do processo de 

justaposição de duas palavras: a palavra germânica Kultur e a palavra francesa 

Civilization. Kultur era utilizado para simbolizar todos os aspectos espirituais de uma 

comunidade, enquanto que Civilization refere-se às realizações materiais de um povo. 

Este processo foi realizado por Edward Tylor, criando a palavra inglesa Culture, cuja 

definição é: “complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte moral, leis, costumes ou 

qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma 

sociedade” (TYLOR apud LARAIA: IBIDEM.p. 25). 

Segundo o minidicionário Aurélio, o termo cultura possui 04(quatro) definições 

diferentes, conforme observa-se a seguir: 
Cultura sf. 1. Ato, efeito ou modo de cultivar. 2. O complexo dos padrões 
de comportamento, das crenças, das instituições, das manifestações 
artísticas, intelectuais, etc., transmitidos coletivamente, e típicos de uma 
sociedade. 3. O conjunto dos conhecimentos adquiridos em determinado 
campo.4. Criação de certos animais, esp. microscópicos: cultura de 
germes. (AURÉLIO: 2001.p. 197).  
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Com base nisso, percebe-se que a segunda definição da palavra cultura é 

praticamente a mesma da palavra inglesa Culture adotada por Tylor. Por este motivo, e 

por ambas as definições estarem mais próximas da discussão realizada neste, optou-se 

em adotar esta definição como base do conceito de cultura. Logo, tem-se por cultura 

qualquer tipo de comportamento reproduzindo por um indivíduo em sociedade. Sendo 

assim, pode-se dizer que a resposta para a primeira pergunta norteadora deste (o 

fenômeno da variação linguística como algo cultural?) é sim. Uma vez que cultura está 

sendo definida como um comportamento que foi transmitido por um coletivo dentro de 

uma sociedade, onde, o mesmo ocorre com o fenômeno da variação linguística. Haja 

vista que este fenômeno passa por um processo, proposto por Labov, composto três 

etapas (p.2), onde na primeira etapa a variação é utilizada, na segunda ela é propagada 

e na terceira ela se firma com uma nova expressão linguística, firmando-se no léxico 

linguístico dos indivíduos como um novo conhecimento.  

Com base nisso, retornemos à segunda pergunta: A variação pode ser 

considerada uma forma de identidade? A resposta para tal pergunta não pode ser 

adquirida apenas com o conceito do termo cultura. Por isso, optou-se por aprofundar 

esta discussão com base nos estudos culturológicos comunicacionais, tema que será 

abordado no próximo subtópico. 
      

3.1 O paradigma culturológico comunicacional      

A cultura foi/é estudada pelos mais diversos teóricos. Entretanto, os estudos a 

respeito de cultura sobre a ótica da comunicação aponto duas vertentes: A vertente 

europeia e a britânica. Esta, surge por meio do “Centre for Contemporary Cultural 

Studies - CCCS”. Com base em Escosteguy (2010), este centro está ligado ao English 

Department da Universidade de Birmingham e foi fundado por Richard Hoggart em 

1964, o qual estava inspirado por sua pesquisa intitulada “The Uses of Literacy”. O 

mesmo têm como principal objetivo de estudo as relações entre a cultura 

contemporânea e a sociedade. 

Ainda segundo o autor, no final dos anos 50, surge 03 (três) textos de teóricos 

diferente: Richard Hoggart (The Uses of Literacy); Raymond Williams (Culture and 

Society) e E. P. Thompson (The Making of the English Working-class). Esses são 
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identificados como as fontes dos Estudos Culturais Britânicos. Cada texto capta um 

olhar diferenciado sobre cultura. 

A obra de Hoggart é autobiográfica e contêm um parte histórica sobre a cultura 

do século XX, tendo como foco materiais culturais, antes desprezados da cultura 

popular e dos meios de comunicação de massa; a obra de Williams constrói um 

histórico do conceito de cultura, mostrando que a cultura é uma categoria-chave que 

conecta a análise literária com a investigação social; e a obra de Thompson reconstrói 

uma parte da história da sociedade inglesa focado na história da classe desfavorecida, 

influenciando o desenvolvimento da história social britânica de dentro da tradição 

marxista. 

Segundo Escosteguy (IDEM. p.153) tanto Williams quanto Thompson viam a 

cultura como “uma rede vivida de práticas e relações que constituíam a vida cotidiana, 

dentro da qual o papel do indivíduo estava em primeiro plano”.   

Aquela, teve seus estudos iniciados na Europa (POLISTCHUK; TRINTA: 2003), 

tendo como principais teóricos o sociólogo Edgar Morin, o semiólogo Roland Barthes e 

o culturalista Umberto Eco, tais teóricos baseiam-se no mass culture  (cultura 81

massificada).  

Ainda com base nos autores, os estudos culturológicos tem como alicerce as 

ideias de Antonio Gramsci, onde o mesmo se baseia no paradigma Crítico-radical 

utilizado pelos frankfurtianos. No entanto, Gramsci melhora a teoria, introduzindo o 

conceito de hegemonia. Para o autor, é necessário: 
(...) levar em conta as práticas de negociação, compromissos assumidos 
e mediações realizadas nos mecanismos de poder, dando um novo olhar 
para reprodução da cultura via meios midiáticos antes utilizadas para 
fins políticos e de consumo, agora visto unicamente como cultura, algo 
que constrói uma identidade (GRAMSCI apud POLISTCHUK; TRINTA: 
IDEM). 

   

Como pode-se ser percebido nas palavras de Gramsci, por meio da cultura é 

possível construir-se uma identidade. Porém o que é identidade? 

 Mass culture: forma como os estudiosos do paradigma culturológico estudavam a cultura, com base na 81

população da época, uma grande massa de pessoas. Ver: POLISTCHUK, Ilana; TRINTA, Aluizio R. Teorias 
da Comunicação. Rio de Janeiro: Campus, 2003. [p. 125-133].
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4 A VARIAÇÃO COMO IDENTIDADE  

Atualmente, ouvimos a palavra identidade relacionada com os mais diversos 

assuntos: Identidade cultural, identidade amazônida, identidade indígena, identidade 

cabocla e assim por diante. Desta forma, percebe-se que o conceito de identidade é 

explorado por diversas áreas de conhecimento. Por esta razão, torna-se muito é difícil 

de definir este conceito. 

Em virtude disso, coloco a seguinte indagação: qual definição de identidade pode 

ser aplicada ao fenômeno da variação linguística?  

  Segundo o minidicionário Aurélio (2001: p. 371), o termo identidade é um 

substantivo feminino com duas definições diferentes, a primeira: “Qualidade de 

idêntico”, e a segunda: “os caracteres próprios e exclusivos duma pessoa: nome, idade, 

estado, profissão, sexo, etc”.   

Como pode ser percebido, a primeira definição dada pelo Aurélio, consiste em 

um adjetivo e a segunda está relacionada às pessoas. Ambas não fazem relação com 

cultura, o que as tornam desconexas com este trabalho.   

Diante disso, optou-se pela utilização de outra definição de identidade, utilizada 

no campo da antropologia, onde a mesma consiste no “processo de construção de 

significado com base em um atributo cultural, ou ainda um conjunto de atributos 

culturais inter-relacionados, o(s) qual(ais) prevalece(m) sobre outras fontes de 

significados” (CASTELLS: 1999.p. 23). 

Portanto, observa-se que a construção de uma identidade se baseia em um 

atributo cultural. Sendo possível afirmar que o fenômeno da variação linguística pode 

ser considerada uma forma de identidade, uma vez que que a comunicação “está 

sempre ligada a um modelo cultural, ou seja, a uma representação do outro, uma vez 

que comunicar consiste em difundir mas, também, em interagir com um indivíduo ou 

uma colectividade” (WOLTON: 2004, 10). Sendo válido ressaltar que esta identidade é 

reconhecida por meio de uma comparação com outra identidade diferente, sobre isso 

temos que identidade consiste: 
na soma nunca concluída de um aglomerado de signos, referências e 
influências que definem o entendimento relacional de determinada entidade, 
humana ou não humana, percebida por contraste, ou seja, pela diferença ante 
as outras, por si ou por outrem. Portanto, identidade está sempre relacionada à 
ideia de alteridade, ou seja, é necessário existir o outro e seus caracteres para 
se definir então por comparação e diferença (WIKIPÉDIA: S/D). 
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 Assim, quando estamos reproduzindo qualquer uma das variáveis em escopo, 

estamos nos comunicando, estamos reproduzindo uma cultura que nos foi repassada 

de geração em geração e por sua vez uma identidade.  
      

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando pensamos em variação linguística, fazemos automaticamente um link 

com o campo da linguística, mais especificamente, com uma área conhecida como 

sociolinguística. Porém, esta não é a única área capaz de estudar esse fenômeno. Com 

base na interdisciplinaridade, este se propôs analisar o fenômeno da variação 

linguística embasado nas teorias da comunicação por meio do viés culturológico ou 

paradigma culturológico. 

Como já foi dito, a palavra cultura advém da junção de duas palavras de idiomas 

diferentes. Da palavra germânica Kultur e da palavra francesa Civilization. Esta 

relaciona-se às realizações materiais de um povo, aquela, representa todos os 

aspectos espirituais de uma comunidade. Desta forma, cultura é “todo aquele complexo 

que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os 

hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano”(ver seção 3),  Portanto, conclui-se que 

a variação linguística é um fenômeno contido no conceito de cultura, já que a mesma é 

um conhecimento transpassado pela oralidade de geração em geração, tornando-se um 

hábito adquirido por meio do convívio em sociedade.  

A respeito do segundo questionamento, conclui-se que o fenômeno, da a 

variação linguística, também pode ser visto como uma forma de identidade. Haja vista 

que identidade é compreendida por um “processo de construção de significado com 

base em um atributo cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais inter-

relacionados, o(s) qual(ais) prevalece(m) sobre outras fontes de significados” (ver 

seção 4). 

Assim, o fenômeno da variação enquadra-se em ambos os conceitos, podendo 

ser visto tanto como algo cultural como um elemento pertencente à identidade 

linguística do belenense.   
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RESUMO 
Este artigo realiza uma análise do Carimbó e sua veiculação em matéria produzida na mídia 
paraense. A ideia é estudar de que forma o Carimbó está sendo representado na notícia. Para 
isso, este artigo utiliza como uma das matérias “Programação comemora 4 anos que o Carimbó 
virou Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil”, publicada no dia 11 de setembro de 2018, na qual 
fala da programação que celebra os quatro anos que o Carimbó foi reconhecido como 
Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
– IPHAN. E outras matérias que mostram como o Carimbó é representado através da mídia. 

PALAVRAS-CHAVES: Carimbó; Representação; Cultura; Comunicação; Patrimônio. 

CARIMBÓ IN PARAENSES’S MEDIA VISION  

ABSTRACT 
This article analyzes Carimbó and its publication in a matter produced in the Pará media. The 
idea is to study how Carimbó is being represented in the news. To this end, this article uses as 
one of the articles “Programming celebrates 4 years that Carimbó became Intangible Cultural 
Heritage of Brazil”, published on September 11, 2018, in which it talks about the programming 
that celebrates the four years that Carimbó was recognized. as Intangible Cultural Heritage of 
Brazil by the Institute of National Historical and Artistic Heritage - IPHAN. And other stories that 
show how Carimbó is represented through the media. 

KEYWORDS: Carimbó; Representation; Culture; Communication; Patrimony. 

CARIMBÓ EN LA VISIÓN DE LOS MEDIOS PARAENSE 

RESUMEN 
Este artículo analiza Carimbó y su publicación en un asunto producido en los medios de 
comunicación de Pará. La idea es estudiar cómo se representa a Carimbó en las noticias. Con 
este fin, este artículo utiliza como uno de los artículos "La programación celebra 4 años en que 
Carimbó se convirtió en Patrimonio Cultural Inmaterial de Brasil", publicado el 11 de septiembre 
de 2018, en el que se habla de la programación que celebra los cuatro años en que Carimbó 
fue reconocido. como Patrimonio Cultural Inmaterial de Brasil por el Instituto del Patrimonio 
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Histórico y Artístico Nacional - IPHAN. Y otras historias que muestran cómo Carimbó está 
representado a través de los medios. 

PALABRAS CLAVE: Carimbó; Representación; Cultura; Comunicación; Patrimonio. 

INTRODUÇÃO 

 Este artigo foi construído como critério de avaliação da disciplina Imaginário e 

Saberes Amazônicos do programa de Mestrado em Comunicação, Linguagem e Cultura 

da Universidade da Amazônia (UNAMA). O artigo tem como foco a análise da 

construção informação no que diz respeito ao Carimbó na mídia paraense, 

especificamente em um portal de notícias, o Diário Online. 

 Nesta análise, se procurou compreender as construções/representações sobre o 

Carimbó a partir da narrativa do jornalismo paraense, utilizando matérias produzidas 

por canais de notícia local. Foi analisado, conceitualmente, o sentido de imagem e 

imaginário utilizando os autores Laplatine e Trindade (1996) e Castoriadis (1982). Os 

autores buscam, por tanto, estabelecer um conjunto de sentidos e significações, do ser 

social histórico com a representação, imaginação e imaginário da identidade social. 

 Para retratar o Carimbó, se buscou historiar a memória local utilizando autores 

como Salles e Salles (1969), Oliveira (2000) e Cascudo (1972). Os artigos utilizados 

são voltados para o Carimbó, trabalhando desde suas origens até as transformações 

que ocorreram com o tempo. 

 Também se utilizou matérias publicadas nos jornais do Estado do Pará, o Diário 

do Pará, que trouxe a visão da mídia sobre o Carimbó interiorano e regional e o 

Carimbó que o mundo está conhecendo, com suas adaptações e novidades. É com 

base nessas leituras que vamos fazer uma breve reflexão sobre esse Carimbó em 

tempos de Globalização. 

IMAGENS, SÍMBOLOS E SIMBÓLICO 
 Imagens são as representações configurativas das ideias, traduzidas em 

conceitos sobre a coisa exterior dada. Construímos imagens devido à natureza 

essencialmente perceptivas das informações envolvidas em nosso processo de 

pensamento. Para Laplatine e Trindade (1996), as imagens são construções baseadas 

nas informações obtidas pelas experiências visuais anteriores. 

 Laplatine e Trindade (1996) também explica que para a perspectiva neoplatônica, 

as imagens e o imaginário são sinônimos do simbólico, pois as imagens são formas que 
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contêm sentidos afetivos universais ou arquetípicos. Por tanto, para o autor, toda 

imagem é uma epifânia. Uma manifestação do sagrado. 

 Para Castoriadis (1982), o sentido corrente do termo imaginário é quando 

queremos falar de alguma coisa inventada. Ou de um deslizamento, de um 

deslocamento de sentido, onde símbolos já disponíveis são investidos de outras 

significações que não são suas significações “normais” ou “canônicas”. 

  O simbólico comporta um componente racional real e representa o real ou tudo 

aquilo que é indispensável para os homens agirem e pensarem. Laplatine e Trindade 

(1996) expõe, então, que o simbólico se faz presente em toda a vida social, na situação 

familiar, econômica, religiosa, política, etc. Por isso, para Laplatine e Trindade (1996), o 

imaginário simbólico é sinônimo que emerge do inconsciente universal, doador de 

significados e ao mesmo tempo irredutível aos significados históricos e culturais que os 

homens atribuem a esse símbolo. 

 Os símbolos, para Laplatine e Trindade (1996), mobilizam de maneira efetiva as 

ações humanas e legitimam essas ações. Castoriadis (1982) define que tudo o que se 

apresenta, no mundo social-histórico, está indissociavelmente entrelaçado com o 

simbólico. Não se esgota nele. Os inumeráveis produtos materiais sem os quais 

nenhuma sociedade poderia viver um só momento, não são símbolos. 

 Laplatine e Trindade (1996) fazem referência a Charles Peirce que define ícone 

como termo também utilizado como sinônimo das imagens sagradas bizantinas. O 

ícone é um signo determinado pelo seu objeto, em virtude de sua natureza. Tanto a 

imagem como o símbolo constituem representações. 

 Por isso, este artigo busca visualizar o Carimbó e sua veiculação na mídia e 

entender como essa comunicação influencia no imaginário simbólico. Castoriadis 

(1982) explica que a expressão de uma sociedade confere a esses fatores reais 

importância e lugar no universo que constitui. Ou seja, a elaboração imaginária desses 

símbolos. 

 Mas, a mídia, utiliza de recortes para organizar a informação veiculada. Nesse 

recorte, o que ela privilegia de informação? Qual a sua versão que é levada para o 

consumo da sociedade? Castoriadis (1982) diz que uma sociedade como a do 

capitalismo moderno cria um jato contínuo de novas necessidades. Essa mesma 

sociedade esgota essas necessidades para satisfazer-se e já cria um outro discurso 

para movimentar essas significações imaginárias. 
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 Laplatine e Trindade (1996) também destaca que as sociedades ocidentais 

tenham, nas últimas décadas, privilegiado as imagens midiáticas. Elas acabam por 

padronizar seus recursos simbólicos em qualquer universo do imaginário social. Para a 

autora, as imagens “superaram antigas narrativas orais, o teatro de rua e os rituais 

sagrados e profanos que fizeram parte durante séculos da composição do imaginário 

social”. 

O CARIMBÓ NA MÍDIA PARAENSE 

  Ao analisar os processos comunicacionais, então, a partir da leitura dos autores, 

é preciso também analisar as teorias das comunicações e entender como a realidade 

do popular e da massa tem papel fundamental na construção dessa realidade. Martin- 

Barbero (1997), que estuda a realidade das comunicações latino-americanas, passou a 

entender o massivo sob outro prisma, enfatizando que “as massas sentem próximas, 

com a ajuda das técnicas, até as coisas mais longínquas e mais sagradas (MARTIN- 

BARBERO, 1997, p. 74)”. 

 Dentro desta perspectiva, deve-se estender o estudo da comunicação para além 

dos meios. O importante é se deslocar para o cotidiano e pesquisar como as pessoas 

se comunicam. Diz Martin-Barbero (1997) que é necessário estudar “os processos de 

comunicação que acontecem na praça, no mercado, no cemitério, nas festas, nos ritos 

religiosos...” (MARTIN-BARBERO, 1997, p.70). 

 Por isso que essa experiência vivenciada nas ruas de Belém, com o Carimbó, 

deve ser analisado nas páginas dos jornais, pois essa circulação da informação altera 

como a sociedade encara esse modelo de representação. A midiatização do que é 

popular pode alterar a forma como esse movimento cultural ocupa o espaço na cidade 

e também como a sociedade vê essa experiência. 
Nem a família, nem a escola — velhos redutos da ideologia — são já 
o espaço chave da socialização, “os mentores da nova conduta são 
os filmes, a televisão, a publicidade”, que começam transformando os 
modos de vestir e terminam provocando uma “metamorfose dos 
aspectos morais mais profundos”. O que implica que a verdadeira 
crítica social tem mudado também de “lugar”: já não é a crítica 
política, mas a crítica cultural. Aquela que é capaz de propor uma 
análise que vá “mais além” das classes sociais, pois os verdadeiros 
problemas se situam agora nos desníveis culturais como indicadores 
da organização e circulação da nova riqueza, isto é, da variedade das 
experiências culturais (MARTIN-BARBERO, 1997, p. 58). 
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 Para o Carimbó ocupar um papel considerável na formação da opinião pública, 

é necessário que sua representação social e cultural esteja vinculada nos meios de 

comunicação. E para que isso aconteça uma aculturação é necessária, para que 

outros grupos se familiarizem e se agradem com o ritmo. Para Ortriz (1990) essa 

aculturação significa “um conjunto de fenômeno que resulta do contato direto e 

contínuo entre grupos de culturas diferentes, o que acarreta mudanças subsequentes 

nos tipos culturais de cada grupo” (ORTRIZ, 1990, p. 12). 

Na reportagem do Diário do Pará (2009) diz “A abertura ao mundo novo, o 

deixar-se influenciar pelas coisas de fora é, sem dúvida, uma marca fundamental da 

modernidade necessária ao homem globalizado. Pinduca é um dos pioneiros nessa 

área.” Mostrando que a hibridização do Carimbó traz mais visualização e 

reconhecimento global. Ele não deixa de carregar a origem da identidade paraense, 

como retratado na manchete no Diário do Pará (2009): “o Carimbó identifica o Pará em 

qualquer lugar do planeta” (Belém, 2009). 

 Em 2014 o Diário do Pará divulga a apresentação do primeiro longa-metragem 

que vai abordar o Carimbó regional. Ele foi exibido em um ponto turístico de Belém, a 

Estação das Docas, e em mais cinco municípios. A intensão do diretor Fernando 

Rassy é levar esse longa-metragem para ser visto na Alemanha, Espanha e Portugal. 

(Belém, 2014). 

 Com o objetivo de apresentar o Carimbó e suas histórias, “mostrar os 

preparativos de uma festa tradicional de Carimbó, tanto do ponto de vista de seus 

organizadores como dos moradores da região, que aguardam ansiosamente por ela”. 

Com isso podemos observar o Carimbó saindo dos muros regionais, buscando uma 

expansão, novos adeptos ao ritmo. 

 No Portal ORM notícias, em uma de suas primeiras matérias do ano de 2018, 

podemos observar, a chegada do Carimbó nas casas de festas de Belém, nas 

tradicionais “baladas” dos jovens, “o grupo de Carimbó Os Safos da Capital, que faz 

um som com curimbós, maracás e um repertório que mistura o cancioneiro popular a 

artistas como Dona Onete e Pinduca em uma grande roda”. Uma festa, na qual, 

diversos ritmos vão se encontrar para envolver a noite. 

 O Carimbó agora não está somente nos pontos turísticos de Belém ou em 

programações organizadas pela prefeitura, ele passou a está presentes nas festas que 

movimentam a noite e a madrugada do paraense. Esse ritmo não só entrou no 
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mercado da “balada” como também, desde 2016, ele passou a ser misturados com os 

demais ritmos pelo Brasil. 

 O grupo Na Cuíra Pra Dançar mistura o ritmo do Carimbó com o xote, baião, 

toada de boi e bregas marcantes dos anos 80. Na reportagem do Diário do Pará 

(2016) o grupo relata sobre o surgimento desse desejo em trabalhar com esse estilo 

de música, que foi “reverenciar os mestres que compõem músicas regionais e de fazer 

uma proposta mais divertida musicalmente”  

Também na reportagem do Diário do Pará (2017) Daniela Mercury também fez 

parte dessa mistura. “Banzeiro” é uma música conhecida dos paraenses. Ela faz parte 

do repertório do Carimbó chamegado de Dona Onete. E a musa do Carimbó, dois anos 

atrás, presenteou a cantora com esse ritmo. Em entrevista Daniela disse que “o talento 

de Dona Onete, como artista e compositora merece muitas gravações”. E foi assim que 

ela resolveu juntar Belém e a Bahia nesse ritmo. E o Carimbó fez sucesso no trio 

elétrico no carnaval da Bahia. (Belém, 2017). 

O CARIMBÓ 
 Um símbolo da cultura tradicional e identidade paraense. O Carimbó não é 

voltado apenas para a dança e a música. Segundo Figueiredo e Bogéa (2015) “envolve 

modos de viver (manifestação cultural e movimento social) e modos de fazer 

(expressão artística e cadeia produtiva)” (FIGUEIREDO E BOGÉA, 2015, p. 82). Ele 

tem destaque em todo o Estado do Pará, com maior evidência em algumas regiões: 

Região do Salgado, Litoral Nordeste do Estado, Região Metropolitana de Belém, Na 

Região do Guamá e na Ilha do Marajó. 

 Teve início com os índios Tupinambás, onde tinha como característica uma dança 

mais lenta e sem empolgação por parte dos participantes. Para Souza (2010) foi com a 

chegada dos negros na região que o Carimbó ganhou novas características, tornou-se 

um ritmo mais acelerado e com uma dança mais agitada e cheia de requebrados. Ficou 

conhecida como “limpa bancos”, pois ninguém conseguia ficar parado com esse ritmo. 

 O nome Carimbó teve origem do instrumento de percussão indígena chamado 

“curimbó”, que é confeccionado de tronco de madeira e pele de animal, que Cascudo 

(1972) interpretou que “curi” teria o significado de madeira e “imbo” de ôca. Dando 

característica a esse instrumento que é utilizado para propagar o som, trazendo o ritmo 

ao Carimbó. Sendo o curimbó, segundo Gabbay (2010) “o principal artefato para a 
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realização dos encontros em terreiros, (...) caracteriza por sua função comunicacional e 

vinculativa em torno dos rituais religiosos, festas populares e reuniões sociais” (Gabbay, 

2010, p. 2). 

 Quanto à dança, Salles e Salles (1969), descreve como uma dança que contém 

homens e mulheres em pares, os quais dançam soltos e durante o Carimbó, e durante 

a apresentação vão se formando “configurações coreográficas solistas”. Já Alfredo 

Oliveira (2000) faz uma descrição minuciosa dos movimentos dos componentes: 
A dança é realizada em roda, os dançadores exibem volteios, 
requebros e estalam dedos feito castanholas. A mulher executa 
passos graciosos, nas pontas dos pés enquanto o homem faz 
curvaturas em torno da parceira e agachamento para acompanhar um 
lenço caído no chão (...) a mulher tenta encobri-lo levantando a barra 
da saia rodada num lance malicioso da dança (OLIVEIRA, 2000, p. 
356-357). 

 Cada Região apresenta sua particularidade na dança, como, por exemplo, a 

dança em Soure, que é um município da Ilha do Marajó, e em Marapanim e Maracanã, 

que são municípios litorâneos, onde Figueiredo e Borgéa (2015) descrevem 

respectivamente o “chamado de Carimbó Pastoril” e o “Carimbó praieiro”. Cada vez 

mais sintetizando a identidade Cultural do paraense. 

 E esse “ser paraense” descrito por Figueiredo e Borgéa (2015), mostra as 

diferentes formas que o Carimbó pode ser apresentado em cada Região. E ao mesmo 

tempo, mesmo sendo diferenciadas, apresentam um sentimento em comum, que é o de 

pertença, tornando o Carimbó parte de sua identidade. 

 Foi no ano de 1970, que a música do Carimbó passou a interessar intelectuais e 

folcloristas. Porém ainda não era uma música do consumo urbano, ou seja, das classes 

médias e da indústria cultural. Era mais consumida pelos setores populares, 

interioranos e suburbanos. Salles e Salles (1969) ressalta que era “o divertimento que 

mais anima as populações dessa região” (Salles e Salles, 1969, p. 259). O Carimbó 

estava presente em todas as festas, sendo elas particulares ou em festejos regionais. 

 Costa (2011) traz o relato do Pinduca, que é um dos principais representantes da 

música do Carimbó, onde ele fala sobre a tentativa de introduzir nos bailes populares 

nos anos de 1970. Mesmo com algumas tentativas sem o resultado esperado, ele não 

desistiu e aos poucos foi se popularizando. 

 O Mestre Verequete, de acordo com Costa (2011), foi o primeiro a gravar o 

Carimbó e colocar pra tocar nos salões. Em 1971, ele criou o grupo “O Uirapuru do 
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Amazonas”, que se apresentavam em diversos locais, sendo o principal em Icoaraci, o 

qual é o distrito da cidade. 

 Souza (2011) definiu a história do Carimbó em dois momentos. O primeiro seria 

voltado pra manifestação folclórica local, onde ele é desenvolvido nos interiores, 

apenas com a população daquele lugar. Já no segundo momento voltado para o 

urbanismo, o reconhecimento da indústria cultural local e regional da representatividade 

do Carimbo a mudança dos instrumentos de “pau e corda” para instrumentos 

modernos, expandindo assim cada vez mais através do turismo. 

 Nas cidades interioranas, o Carimbó, era inserido nas práticas de lazer, na 

religiosidade, nas manifestações artísticas, nas festas públicas e familiares. Foi a partir 

do século XVII que ele passou a se caracterizar como forma de expressão, dando 

origem a uma manifestação singular, que passou a ser representada por grupos que se 

espalham por vários municípios. 

 E a partir desse momento, o Carimbó passou a ser conhecido e visto por todo o 

mundo. Saindo um pouco de sua visão regional, para uma visão global. E o que essa 

globalização trouxe ao Carimbó? Hoje, visto por muitos como entretenimento, tendo sua 

conotação essencial na formação de identidade e memória de uma nação, como 

também representação de um povo. Trazendo nas danças (coreografias) e nas 

vestimentas, de seus participantes, as características do paraense. 

 Para o Carimbó ocupar um papel considerável na formação da opinião pública é 

necessário que sua representação social e cultural esteja vinculada nos meios de 

comunicação. E para que isso aconteça uma aculturação é necessária, para que outros 

grupos se familiarizem e se agradem com o ritmo. Para Ortriz (1990) essa aculturação 

significa “um conjunto de fenômeno que resulta do contato direto e contínuo entre 

grupos de culturas diferentes, o que acarreta mudanças subsequentes nos tipos 

culturais de cada grupo” (ORTRIZ, 1990, p. 12). 

UMA ANÁLISE DA NOTÍCIA SOBRE A COMEMORAÇÃO 
 Na matéria do Portal Diário Online (2018), que traz a manchete “Programação 

comemora 4 anos que o carimbó virou Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil”, a 

reportagem utilizada para análise deste artigo fala da programação montada em 

comemoração aos 4 anos de reconhecimento do carimbó como Patrimônio Cultural 

Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. 

181



(Belém, 2018). 

 O reconhecimento foi dado no dia 11 de setembro de 2014 e, o jornal destaca 

ainda que a programação busca trazer outros debates para a população. 
A programação inicia hoje com “Alvorada de Carimbó no mercado do 
Ver-O- Peso, às 6h, com os grupos de carimbo Sancari e Sereia do 
Mar, de Marapanim, e outros grupos da capital. À tarde, a partir das 
16h, no auditório do Iphan, a Campanha do Carimbó e o próprio 
instituto debaterão os resultados do registro do carimbo e as ações de 
salvaguarda que vêm sendo realizadas com recursos públicos (Belém, 
2018). 

O reconhecimento pelo Iphan ao Carimbó traz mais visualização e 

reconhecimento por todo o Brasil. Mesmo assim, há ainda muito que percorrer para 

esse registro de fato trazer qualidade e segurança a essa tradição. Laplatine e Trindade 

(1996) explicam que “imagens não são coisas concretas, mas são criadas como parte 

do ato de pensar”. O reconhecimento ao Carimbó trouxe para a opinião pública o 

debate tão necessário para essa manifestação popular, porém não trouxe junto às 

soluções para os problemas desse movimento e que é colocado na pauta da notícia. 

Organizado pela Campanha do Carimbó, Associação do Carimbó do 
Estado do Pará (Acepa) e Comitê Gestor da Salvaguarda do Carimbó, 
em parceria com várias instituições como o Iphan-Pará, Ministério 
Público do Pará e Fundação Cultural do Pará, o projeto é “uma grande 
oportunidade para esclarecer a sociedade sobre os avanços e ganhos 
proporcionados pelo processo do registro, bem como discutir os 
desafios e perspectivas da política de salvaguarda que está sendo 
construída de forma compartilhada pelo movimento carimbozeiro e as 
instituições públicas, em especial o Iphan, demonstrando de forma 
concreta a importância das políticas culturais e da garantia de direitos 
para o carimbo e seus mestres e mestras, seus grupos e 
comunidades que já salvaguardam esse patr imônio há 
gerações” (Belém, 2018). 

 Essa declaração dada por um de seus organizadores, que não é identificado no 

material disponibilizado pelo portal, dá um ponta pé sobre as questões compartilhadas 

pelo movimento, mas sem o aprofundamento da pauta. Quais os desafios de que ele 

fala? Quais os ganhos com esse reconhecimento? Quais os direitos dos mestres e 

grupos e comunidades de que ele fala? Não há um esclarecimento no material e na fala 

do representante dos carimbozeiros fica fria, vazia de sentido. 

 O Carimbó agora não está mais apenas nas festas tradicionais de Belém ou em 

programações organizadas pela prefeitura da capital. Passou a fazer parte das festas 
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que movimentam a noite e a madrugada do Brasil. Esse ritmo não só entrou no 

mercado comercial como também, desde 2016, passou a ser misturado com os demais 

ritmos pelo Brasil. Mas, é preciso também discutir as questões históricas que os grupos 

de Carimbó vivenciam e procurar aproveitar esse momento de visibilidade para resolver 

junto às autoridades e instituições públicas. 

A matéria, apesar do espaço dado as demandas da comunidade do Carimbó, 

foca em grande parte na programação cultural que ocorre em Belém e no eixo Rio/ São 

Paulo. A representação do Carimbó na notícia é a narrativa da festa, das 

comemorações, do cortejo cultural paraense em outras capitais. Laplatine (1996) 

explica que o imaginário simbólico é sinônimo que emerge do inconsciente universal, 

doados de significados e ao mesmo tempo irredutível aos significados históricos. 

 A notícia mostra o crescimento de um novo Carimbó, um Carimbó recheado de 

modificações voltadas à era da globalização. Mesmo trazendo a importância histórica 

da conquista da declaração do Carimbó como o Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, 

a notícia dá pouco espaço ao debate das questões históricas do Carimbó, o que não dá 

espaço a falta de políticas públicas, investimentos e as reais necessidades dos 

carimbozeiros. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Neste artigo buscamos analisar o Carimbó e sua veiculação em matéria 

produzida no portal de notícias paraense Diário Online. A ideia era estudar de que 

forma o carimbó está sendo representado na notícia. A matéria foca na atualização da 

cultura com o objeto de garantir a própria sobrevivência. Faz referência a todas as 

manifestações que vão ocorreu no Brasil para comemorar os quatros anos de 

reconhecimento do carimbó como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. 

 As representações do Carimbó, no texto do jornal local analisado mostra o 

carimbó um objeto de um acontecimento folclórico ou regional. Apoia-se à 

representação tradicionalista, quando fala das manifestações em Belém e um objeto de 

acontecimento com viés mais contemporâneo ou global, quando fala das atividades a 

ser realizada no eixo Rio/São Paulo. 

 Essa expansão comunicacional proporciona as pessoas cada vez mais 

experiências culturais, que costumavam ser próprios de determinada localidade. Como 
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diz Canclini (2003, p. 190) que mesmo “aqueles que não compartilham constantemente 

este território, nem o habitam, nem têm, portanto, os mesmos objetos e símbolos, os 

mesmos rituais e costumes, são os outros, os diferentes. Os que têm outro cenário e 

uma peça diferente para apresentar”. 

 A notícia mostra o crescimento de um novo Carimbó, um Carimbó recheado de 

modificações voltadas à era da globalização. Mesmo trazendo a importância histórica 

da conquista da declaração do Carimbó como o Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, 

a notícia dá pouco espaço ao debate das questões históricas do Carimbó, o que não dá 

espaço a falta de políticas públicas, investimentos e as reais necessidades dos 

carimbozeiros. 

 Também é preciso destacar que a notícia produzida dá voz aos seus 

organizadores sem identificá-los. Dessa forma, silencia a importância da luta história 

que consta na matéria mais sem a personificação de quem está por trás desse 

movimento. A declaração dada por um de seus organizadores, que não é identificado 

no material disponibilizado pelo portal, dá um ponta pé sobre as questões 

compartilhadas pelo movimento, mas sem o aprofundamento da pauta. 

 Quem lê a notícia não entende de quais os desafios de que ele fala, quais os 

ganhos com esse reconhecimento do Carimbó pelo Iphan, quais os direitos dos mestres 

e grupos e comunidades de que ele fala. Não há um esclarecimento no material e na 

fala do representante dos carimbozeiros. Uma notícia fria, vazia de sentido. 

 Silenciar esse movimento é diminuir a importância de mantê-lo vivo. Verificar 

quais as reais necessidades, utilizar a comunicação como um mecanismo para cobrar 

as autoridades à importância desse movimento, a transformação coletiva que o 

Carimbó leva para as comunidades. 
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OLUBAJÉ – RITUAL DE AGRADECIMENTO NO ILÈ ASÈ IYÀ OGUNTÉ  85

Édila Döler  86

RESUMO: 
Este artigo é parte da pesquisa de mestrado em andamento, cujo tema é Cozinha do Axé  – 87

Um espaço de interlocução, transmissão de saberes, cultura e identidade, realizado na 
disciplina Imagem, linguagem e tecnologia da Arte para o programa de pós-graduação em 
comunicação, linguagem e cultura – PPGCLC da Universidade da Amazônia. Para elaboração 
deste artigo, a pesquisa apoia-se no método etnográfico-fenomenológico (MASSINI, 1989) e 
adota o olhar através da janela metafórica (D’ALESSIO, 2007) como um artifício metodológico 
da dinâmica dos atores do Templo da Religião Africana Ilè Àsé Iyá Ogunté , localizado no 88

Conjunto Júlia Seffer, município de Ananindeua, no estado do Pará, na festa do Olubajé  que 89

acontece como interesse principal, agradecer pela restituição da saúde da sacerdotisa do 
templo. O objetivo deste texto é descrever a festa do Olubajé no locus da pesquisa e analisar a 
importância das simbologias ligadas a este evento.  

PALAVRAS-CHAVE: Candomblé; Olubajé; Símbolos. 

OLUBAJÉ - PLEASING RITUAL AT ILÈ ASÈ IYÀ OGUNTÉ 

ABSTRACT: 
This article is part of the ongoing Master's research, which theme is Cozinha do Axé - A space 
for dialogue, transmission of knowledge, culture and identity, conducted in the discipline Image, 
language and technology of Art for the postgraduate program in communication. , language and 
culture - PPGCLC of the University of Amazonia. For the elaboration of this article, the research 
is based on the ethnographic-phenomenological method (MASSINI, 1989) and adopts the view 
through the metaphorical window (D'ALESSIO, 2007) as a methodological device of the 
dynamics of the actors of the Temple of African Religion Ilè Àsé Iyá Ogunté, located in Conjunto 
Júlia Seffer, municipality of Ananindeua, state of Pará, at the Olubajé festival that takes place as 
her main interest, to thank for the restoration of the health of the temple priestess. The purpose 
of this text is to describe the Olubajé party at the research locus and to analyze the importance 
of the symbols associated with this event. 

KEYWORDS Candomblé; Olubajé; Symbols. 

OLUBAJÉ - RITUEL DE REMERCIMENT À ILÈ ASÈ IYÀ OGUNTÉ 

RÉSUMÉ: 
Cet article fait partie de la recherche en cours sur le thème de Cozinha do Axé - Un espace de 
dialogue, de transmission du savoir, de culture et d’identité, menée dans la discipline Image, 
langage et technologie de l’Art pour le programme de troisième cycle en communication. , 
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 De acordo com VERGER (2012), asè (axé) é o mesmo que maná, força vital que anima os seres. Energia 87
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 Nome da divindade principal da casa, a Orisà feminina Yemoja, regente das águas salgadas.88

 Festa dedicada ao Orixá Omolú.89
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langue et culture - PPGCLC de l'Université d'Amazonie. Pour l'élaboration de cet article, la 
recherche est basée sur la méthode ethnographique-phénoménologique (MASSINI, 1989) et 
adopte la vue à travers la fenêtre métaphorique (D'ALESSIO, 2007) en tant que dispositif 
méthodologique de la dynamique des acteurs du Temple de la religion africaine Ilè Àsé Iyá 
Ogunté, située à Conjunto Júlia Seffer, municipalité d’Ananindeua, dans l’État du Pará, à 
l’occasion du festival Olubajé, qui a pour principal intérêt de la remercier de la restauration de la 
santé de la prêtresse du temple. Le but de ce texte est de décrire la fête Olubajé sur le lieu de la 
recherche et d’analyser l’importance des symboles associés à cet événement. 

MOTS-CLÉS: Candomblé; Olubajé; Symboles. 

INTRODUÇÃO 

Este texto é parte da pesquisa de mestrado em andamento que tem como título 

provisório, Cozinha do Axé: um espaço de interlocução, transmissão de saberes, cultura 

e identidade. O locus da pesquisa é o espaço da cozinha do Ilè Àsé Iyá Ogunté, situado 

no município de Ananindeua no Estado do Pará. Tem como objetivo descrever e 

analisar a festa do Olubajé dedicada ao orixá Omolú , bem como analisar a 90

importância das simbologias ligadas ao evento. O interesse em pesquisar o tema surgiu 

em decorrência da observação dos valores depositados nos símbolos que compõem os 

rituais do Olubajé e o universo que circula em torno da mitologia do orixá Omolú. Na 

primeira participação do Olubajé, percebi que aquele ritual projetava-se além das 

palavras de agradecimento da sacerdotisa da casa. Quando apoiada sobre o peitoril de 

uma grande janela, ao observar aquela ritualística mais de perto, compreendi que “Ler a 

janela como espaço construído que produz sentidos é também afirmar o seu caráter de 

signo que comunica um modo de pensar e conhecer” (D’ALESSIO, 2007, p. 221). 

Para elaboração deste texto, a pesquisa dar-se-á por meio do método 

etnográfico e fenomenológico, visando reconstruir os acontecimentos vividos pelos 

atores envolvidos no locus da pesquisa, usando da entrevista narrativa como fonte 

importante para a compreensão das cargas semânticas relacionadas à festa do 

Olubajé. Ancoramo-nos no texto de D’Alessio (2007) para aplicarmos o conceito de 

janela como instrumento (meio) de observação, (GUIMARÃES, 2017) esclarece-nos a 

relação entre mundo material e imaterial do universo candomblecista, bem como a 

importância das trocas entre sujeitos e orixás, enquanto que (PRANDI, 2012) apresenta 

a mitologia do candomblé e (TURNER, 2005) discute sobre a compreensão dos 

símbolos. 

 Orixá ligado a terra, saúde e doença.90
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CANDOMBLÉ: ENTRE O AYÉ  E ORUM  91 92

Durante um longo período de aproximadamente 300 anos, os navios negreiros, 

em sua maior parte oriundos da costa ocidental da África, aportavam na costa 

brasileira, trazendo em seus porões africanos na condição de escravos que, por 

imposição dos colonizadores portugueses, substituiriam a mão-de-obra indígena. Para 

que pudessem garantir a sobrevivência nessa condição desumana, os grupos étnicos 

se organizaram no propósito de garantir a preservação de sua cultura, língua e religião. 
A manutenção das fronteiras da etnicidade não resulta do isolamento, 
mas da própria inter-relação social: quanto maior a interação, mais 
potente ou marcado será o limite étnico. Não somente o contato com 
outros grupos, mas também o vínculo com o ambiente influi para que, 
em um contexto determinado, se ative ou não uma categoria étnica 
(VILLAR, 2004, p. 172). 

No imo deste processo de preservação cultural, como fruto desta articulação, 

surge o candomblé. “O Candomblé designa, atualmente, o culto aos deuses africanos, 

prestados em todo Brasil, segundo as tradições praticadas na Bahia” (VERGER, 1992, 

p. 96). Nesse propósito, os africanos escravizados se estrutuvam de forma a garantir a 

preservação do sagrado, criando as comunidades que se organizavam em terreiros, 

roças ou ilê. Dentro desses espaços, as danças, comidas e cânticos, estabeleceram 

uma ponte direta com o sagrado que, por sua vez, tem uma relação estreita com os 

elementos da natureza. 

Segundo Silva (2005, p. 59), com a abolição da escravatura, os negros ex-

escravos não encontrando mais emprego nas fazendas ou mesmo optando em não 

mais permanecer nelas, passara a migrar em massa para as cidades em busca de 

melhores condições de sobrevivência. Os terreiros estabeleceram-se em espaços 

urbanos afastados do centro, pois assim estavam mais próximos de espaços naturais, o 

que conferia, de certa forma, mais privacidade no culto aos deuses. 

É nessa atmosfera que se encontra o Templo da Religião Africana Ilê Asè Iyà 

Ogunté, o locus desta pesquisa. O terreiro está situado no Conjunto Julia Seffer no 

município de Ananindeua, região metropolitana de Belém. O templo é comandado pela 

Iyalorisà  Rita de Cássia Azevedo, mãe Rita, como é conhecida pela comunidade, a 93

 Terra, mundo material.91

 É o mundo imaterial, o céu, paraíso, lugar onde habitam os orixás.92

 Iyalorisà sacerdotisa de grau maior.93
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qual recebe o nome religioso de Iyà Egité . O terreiro é composto por uma “família” que 94

conta com, aproximadamente, 110 filhos da casa, oitenta desses filhos são iniciados, os 

demais são abians . 95

Os sujeitos adeptos à religião constroem sua história a partir do tempo de 

iniciação, é o momento que nasce para o orixá, para a religião. Essa marcação de 

tempo é peculiar, pois quanto mais tempo, mais axé, mais conhecimento, mais 

sabedoria. Assim configura-se uma hierarquia, elemento importante para manutenção 

da ordem e manutenção das tradições, dentre elas a tradição oral. 

O candomblé é feito de práticas cotidianas, de tal forma que, é necessário 

frequentar para aprender, e nessa experienciação antropológica de produção de 

sentidos, o candomblecista aprende um dos principais ensinamentos que é ter o corpo 

como habitação dos orixás. Para corroborar com o pensamento deste lugar simbólico 

que é edificado com as paredes do tempo, Heidegger (1976) nos afirma que só é 

possível habitar o que se constrói. 

Portanto, zelar pela casa dos orixás é um condicionante importante para a 

religião, pois sem corpo não há transe e sem transe não há candomblé. Esse encontro 

com o sagrado ocorre no momento em que o filho da casa ainda abian em consulta ao 

ifá  conhece o seu principal orixá. A partir deste momento, cria-se um elo que será 96

alimentado de axé, sobre esse aspecto, (GUIMARÃES, 2017) em seu artigo Obaluaê, o 

médico entre os orixás, nos aponta a relação simbólica deste equilíbrio entre Aiye e 

Orum 
A principal característica da relação entre o Aiye e o Orum é a troca o 
dar e receber, a oferta e a restituição. É esse dar e receber que mantém 
o universo, a existência em equilíbrio e funcionando. Essa oferta e 
restituição são feitas através dos rituais e dos cultos do candomblé e 
tem como objetivo final a liberação do axé pelos orixás para que a 
existência ganhe dinâmica e o equilíbrio do universo seja mantido. 
Porém para o axé seja liberado pelos orixás é preciso que os mesmos 
venham para o Aiye. Para que isso aconteça é necessário que os Ara-
Aiye, mais especificamente os iniciados do candomblé, façam a primeira 
das duas ofertas necessárias. 

Essa primeira oferta é a oferta de seu corpo. Como os orixás são 
habitantes do Orum, mundo imaterial, eles não possuem matéria, muito 
mens corpo, então os seus filhos iniciados no candomblé, oferecem o 

 Nome religioso recebido pela Iyalorixá no momento de sua iniciação.94

 Para Verger (2012), Abian é toda pessoa que entra para a religião do candomblé. Pré-noviço, aquele que 95

ainda não foi iniciado.

 Nome dado ao jogo de búzios, um dos canais de comunicação com os orixás.96
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seu corpo para que os orixás possam cavalgar, dançar durante o culto, 
fazendo assim com que o axé seja liberado. A segunda oferta feita pelos 
Ara-Aiye são as oferendas. Como os orixás liberam o axé para o Aiye é 
necessário que os mesmos ganhem algo em troca, a lógica no 
candomblé é sempre da oferta e da restituição, e é aí que entram as 
oferendas (GUIMARÃES, 2017, p. 5) 

Etienne Samain (2012), em seu texto As imagens são como bolas de sinuca diz 

que o estado de letargia das bolas de sinucas somente se deslocam quando 

impactadas. Isso ocorre no candomblé no momento do encontro com o orixá, no 

primeiro contato, na consulta do ifá, o orixá dono da cabeça é revelado. Uma vez 

despertado, postula equilíbrio e por sua vez demanda dedicação. Para o 

candomblecista é uma honra poder doar seu corpo, sua casa viva, ao orixá, portanto, 

cuidar deste corpo físico é essencial. Deste modo, o candomblé tornou-se uma religião 

com forte ligação à saúde e esse valor é conferido pelos seus adeptos e simpatizantes 

que muitas vezes recorrem aos terreiros em busca de trocas sígnicas com o sagrado, 

pleiteando saúde e proteção quanto às mazelas do corpo e da mente. 

Assim, essas relações aparecem emolduradas em uma janela que segundo 

definição de D’Alessio (2007) é  
Como espaço de relações, ela é uma brecha prenhe de sentidos que 
emoldura e faz interagir jogos de duplicidades do espaço, em que a 
diferença assume um caráter relacional, como por exemplo, iniciar-
terminar, interior-exterior, público-privado, abrir-fechar, libertar-aprisionar, 
separar-ligar, entrar-sair ou ainda, atravessar, sincronizar, etc. O modo 
como essas relações se conectam definem a natureza do procedimento 
construtivo e simultaneamente da ação cognitiva (D’ALESSIO, 2007, p. 
222). 

Essa brecha prenhe de sentidos revela o lugar desse dar e receber, o espaço 

das trocas, do Aiye-Orum. É nessa região emoldurada, que a pesquisa se aproxima dos 

itans  e dentre eles, Omolú surge como um orixá de grande relevância nessa relação 97

de trocas. 

 OMOLÚ – SENHOR DA TERRA 

Os orixás representam as forças da natureza, Omolú é o orixá ligado à doença e 

cura, conhecido como o deus da varíola e das pragas, ele também recebe o nome de 

Obaluaê, Xapanã e Sapatá, a saudação para este orixá é “atotô Baluaê”. Segundo os 

itans, Omolú foi abandonando por sua mãe Nanã, Yemanjá com a doçura do enorme 

 É o conjunto dos mitos dos orixás.97
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coração de mãe, adota um menino que tinha o corpo coberto por chagas. A tradição 

oral do candomblé narrara as histórias de seus deuses, apontam Omolú como um dos 

orixás mais antigos, sua ligação é direta com a terra. 
Obaluaê desobedece à mãe e é castigado com a varíola 
Obaluaê era um menino muito desobediente. Um dia, ele estava 
brincando perto de um lindo jardim repleto de pequenas flores brancas. 
Sua mãe lhe havia dito que ele não deveria pisar em flores, mas 
Obaluaê desobedeceu à sua mãe e pisou as flores de propósito. Ela não 
disse nada, mas quando Obaluaê deu-se conta estava ficando com o 
corpo coberto por pequeninas flores brancas que foram se 
transformando em pústulas, bolhas horríveis. Obaluaê ficou com muito 
medo. Gritava pedindo à sua mãe que o livrasse daquela peste, a 
varíola. A mãe de Obaluaê lhe disse que aquilo acontecera como castigo 
porque ele havia sido desobediente, mas ela iria ajudá-lo. Ela pegou um 
punhado de pipocas e jogou no corpo dele e, como por encanto, as 
feridas foram desaparecendo. Obaluaê saiu do jardim tão bom como 
quando havia entrado (PRANDI, 2001, p. 204). 

Obaluaê tem as feridas transformadas em pipoca por Iansã 
Chegando de viagem à aldeia onde nascera, Obaluaê viu que estava 
acontecendo uma festa com a presença de todos os orixás. Obaluaê 
não podia entrar na festa, devido à sua medonha aparência. Então ficou 
espreitando pelas frestas do terreiro. Ogum, ao perceber a angústia do 
orixá, cobriu-o com uma roupa de palha que ocultava sua cabeça e 
convidou-o a entrar e aproveitar a alegria dos festejos. Apesar de 
envergonhado, Obaluaê entrou, mas ninguém se aproximou dele. Iansã 
tudo acompanhava com o rabo de olho. Ela compreendia a triste 
situação de Omolú e dele se compadecia.  Iansã esperou que ele 
estivesse bem no centro do barracão. O Xirê estava animado. Os orixás 
dançavam alegremente com suas equedes. Iansã chegou então bem 
perto dele e soprou suas roupas de mariô, levantando as palhas que 
cobriam sua pestilência. Nesse momento de encanto e ventania, as 
feridas de Obaluaê pularam para o alto, transformada numa chuva de 
pipocas que se espalharam brancas pelo barracão. Obaluaê, o deus das 
doenças, transformou-se num jovem, num belo jovem e encantador. 
Obaluaê e Iansã Igbalé tornaram-se grandes amigos e reinaram juntos 
sobre o mundo dos espíritos, partilhando o poder único de abrir e 
interromper as demandas dos mortos sobre os homens (PRANDI, 2001, 
p. 206-207).  

As narrativas apresentadas por Prandi (2001) revelam uma criança que sofreu as 

penalidades por sua desobediência, e Omolú em outra fase, agora jovem, sofreu a 

rejeição por ter sua pele revestida de feridas pestilentas. Há uma relação de 

reconhecimento dos sujeitos que frequentam a casa, sejam eles filhos ou clientes, que 

têm em Omolú um alento, um porto seguro para pleitear saúde física e mental. 

Muitos elementos simbólicos do universo do candomblé estão presentes nestas 

narrativas. A pipoca, por exemplo, é um elemento que aparece em duas narrativas aqui 

apresentadas, como símbolo atrelado à doença e a cura e é através dela que Omolú 
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cura aqueles que lhe pedem socorro e é um alimento que tem a carga energética, o axé 

do orixá. A palha da costa que cobre o corpo do filho de santo, simboliza a palha que 

Ogum usou para ocultar o corpo e a angústia de Omolú. A festa do Olubajé que os 

terreiros realizam em homenagem a Omolú, apresenta em seu xiré , elementos que 98

remetem à festa na qual ele se transformou em um belo jovem. 
Segundo Turner, cada ritual tem seu símbolo dominante, tais símbolos 
possuem valores axiomáticos, ou seja, valores inquestionáveis, 
incontestáveis, algo evidente que podemos classificar como as formas 
externas com categorias observáveis. Os símbolos suplementares 
constituindo um sistema de significados que descrevem atos biológicos 
e sociais do grupo (MILI, 2017, p. 5). 

Congruente ao pensamento de Turner (2005), a pesquisa pode observar que o 

significado atribuído aos símbolos relacionados ao orixá Omolú, eram amplamente 

compreendidos pelos atores envolvidos em seu culto, pois eles participavam da troca 

sígnica tão peculiar ao candomblé, o dar e receber. 
Símbolos não compreendidos não têm lugar na pesquisa social, sua 
efetividade social reside em sua capacidade de indicar, e se não indicam 
nada para os atores, são, do nosso ponto de vista irrelevantes e na 
verdade, sequer continuam sendo símbolos (seja qual for o seu 
significado para o psicólogo e psicanalista) (NADEL apud TURNER, 
2005, p. 56) 

O Ilê Asè Iyà Ogunté, comandado por Mãe Rita, tem uma relação intensa na 

manutenção no que diz respeito ao simbolismo do orixá “Rei da Terra”, pois a ele é 

depositado uma carga de referência afetiva da Iyalorixá e seus filhos, como veremos no 

item a seguir. 

IYÁ EGITÉ: RENASCEU PELAS MÃOS DE OMOLÚ 

“Visualidade e visibilidade são as duas faces do signo janela cujo caráter de 

representação é dar corpo a própria conexão, produzindo um continuum entre os 

espaços construtivos e cognitivos” (D’ALESSIO, 2007). É através desta janela que 

iremos observar Mãe Rita atribuindo sentido aos elementos simbólicos relacionados a 

Omolú e as ofertas de corpo e oferendas, tão importantes para reestabelecer o 

equilíbrio entre o mundo material e imaterial, bem como o equilíbrio da saúde física e 

psicológica dos atores que frequentam o Ilê Asè Iyà Ogunté. 

 Xirê é a sequência da ordem de chegada dos orixás.98
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Em conversa com Mãe Rita, ela conta sobre o seu amor, devoção e eterna 

gratidão ao orixá que é o patrono da saúde. 
No caso eu tive HN1 em 2013 e passei 13 dias na UTI, né? E eu digo 
que quem me tirou de lá foi Omolú, porque ele foi vivo dentro daquela 
UTI. Tinha um exame que a gente faz todo dia às quatro horas da 
manhã que é o exame arterial que é justamente o exame que vai 
detectar o teu grau de infecção, se aumentou ou diminuiu naquele dia e 
é um exame que eu digo assim é dor de parir, entendeu? É uma agulha 
que eles enfiam pra pegar a tua artéria, não é a tua veia, entendeu? 
Então é um negócio que fica enfiando quase que em pé sabe? E fica 
né? Bem aquilo pra mim era uma dor e o meu box do meu, da UTI era 
bem em frente o elevador, então quando eu via, quatro horas da manhã, 
quatro e meia da manhã aquele elevador abrir, que saia a máquina, que 
era o raio X que eles tiravam todos os dias e o laboratório, eles vinham 
juntos, os dois. Aquilo ali eu já me ajeitava na cama, pegava meu lençol, 
me esticava toda, porque eu era a primeira, eles vinham direto em mim, 
entendeu? E eu ali fechava meus olhos e dizia: meu pai Omolú é o 
senhor que vai me furar, não é essa moça quem vai me furar, é o senhor 
que vai tirar meu sangue e ali eu ficava, e muitas vezes, nem uma, nem 
duas vezes eu tentei abrir meus olhos e eu olhava e era a mão de uma 
pessoa negra me furando, aquela mão calejada, mão de velho, aquele, 
aqueles dedos, aquele calombo né? Das juntas, aquela mão velha me 
furando, entendeu? Então aquilo ali, pra mim foi ele 24 horas dentro 
daquela UTI e quando eu vim de lá eu disse pra ele: a partir de agora eu 
vou fazer o Olubajé. (Mãe Rita) 

Mãe Rita deu corpo à conexão com o sagrado, com Omolú, nesse aspecto 

construiu-se a ligação entre o material, corpo da Iyalorixá e a energia (axé) do orixá. O 

equilíbrio entre as forças da natureza e mãe Rita foram reestabelecidos a partir de sua 

experiência vivida em dias na UTI do hospital, como conta no relato e também pela 

manutenção do simbólico em seu terreiro. Em sua ausência, os filhos de santo 

comandados pela sua representante a Ekedi Mao  Nazaré, se reorganizaram para 99

manutenção das atividades diárias e trocas sígnicas através das comidas ofertadas aos 

orixás. 
Quem ficou tomando conta aqui foi a Naza, o pessoal vinha, a 
Iyabassé , as meninas vinham. Não parou, só não teve ebó , mas 100 101

acendia vela pros seus orixás e a gente continuou e lá no hospital, 
quando a Mãe saiu ela disse que assim que ela chegasse aqui ia ter o 
Olubajé. (Iyamoró)  102

 Cargo feminino de autoridade, na ausência da Sacerdotisa ela é a responsável pela manutenção do 99

terreiro.

 Cargo feminino de autoridade responsável pela produção das comidas para os orixás.100

 Comida votiva produzida para os rituais de oferenda aos orixás.101

 Cargo feminino de autoridade, é a responsável pelo Ipadê de Exú (comida oferecida ao oriá Exú), é a 102

que pede proteção na porta do terreiro.
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A gente ficava aqui fazendo as coisas, na luta né? Fazendo as comidas 
dos orixá, pedindo arreando as comidas pros orixá. (Iyamoró) 

A Iyalorixá assume um papel que transcende o sacerdócio e em muitos 

momentos, ela é a conselheira, mãe e amiga. É ela a detentora da força, do axé maior, 

uma das suas maiores responsabilidades é a manutenção do axé da casa, que por 

meio dos rituais litúrgicos transfere aos seus filhos. A sua ausência promove um 

desconforto e desequilíbrio que imediatamente precisa ser reestabelecido  
A gente, todo mundo, se movimentou, né? Porque a gente sabia que a 
Mãe, que a fé dela foi muito grande no Orixá, né? (Iyabasé Socorro) 

OLUBAJÉ – O GRANDE BANQUETE DO ILÊ ASÈ IYÀ OGUNTÉ 

“Mnemosyne é, desse modo uma espécie de enciclopédia de movimentos em 

constante andanças no tempo de tensões e outros afetos que se inscreve e habitam o 

inconsciente da memória humana coletiva, tal como camadas geológicas” (SAMAIN, 

2012, p. 56). Assim como o atlas histórico que tem no quebra-cabeças um elemento 

importante como forma de organização, e envoltos a esta atmosfera, remontando a sua 

história e relembrando dores do passado vividas pelos atores do Ilê Asè Iyà Ogunté do 

momento em que mãe Rita estava internada recuperando-se da HN1, observamos um 

movimento incomum no terreiro e a partir da fenomenologia, a pesquisa apoiou-se para 

acompanhar os novos acontecimentos em casa de Mãe Rita. 

Para Masini (1989), o método fenomenológico é centrado no ser humano, 

especificamente na análise do significado e relevância da experiência humana. Esta 

abordagem possibilita uma análise da vivência e práticas cotidianas dos sujeitos, assim 

como os valores semânticos que são direcionados a cada situação vivida no Ilê Asè Iyà 

Ogunté, neste caso o evento observado foi o Olubajé. 

O Olubajé é uma festa pública com forte caráter de comensalidade, em 

homenagem ao orixá Omolú, que acontece no mês de agosto. É considerada por 

muitos como um grande ebó coletivo, recebe o nome de “Banquete ao Rei”. 
É... O Olubajé é uma festa dedicada a Omolú, Olú, Obá, Ajé, significa, 
Olú é senhor, Obá é rei,  Jé é comer, então: O rei senhor que come, 
então, uma festa dedicada a Omolú, um banquete dedicado a Omolú e 
tem uma sequência que deve ser seguida nesse candomblé. É, bem... 
tem a questão das cantigas né? Que cada casa tem o seu xirê 
diferenciado, é ... Meu xirê pode não ser igual do meu irmão de outra 
casa, mas aí a gente tá reunido, o povo de Umbanda, de Alaketu, de 
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Jeje, aí a gente tá reunido com o único propósito que é louvar o orixá e 
esse amor incondicional que a gente tem por eles. (Oguntolá)  103

No candomblé, tudo tem sentido, tudo faz sentido. Desde uma cadeira 

estrategicamente posicionada, um pano amarrado ao dorso, o pedido de benção, a 

forma como se cozinha determinado alimento, tudo tem relação com o simbólico. 
Porque o Olubajé ele tem que ter significado para ser feito, não é uma 
coisa que qualquer casa pode fazer. Pode fazer, mas você tem que fazer 
com significado, tem que ter importância pra você. Nada pros nossos 
orixás tem que ser feito por ser, por qualquer coisa, sempre tem que ter 
sabe? Tem que ter essa representatividade, tem que ter sentido. (Mãe 
Rita) 

O Olubajé do Ilê Asè Iyà Ogunté é realizado na primeira segunda-feira do mês de 

maio. Transgredir a data que normalmente as casas de nação Ketu oferecem o 

banquete ao rei e celebrar o restabelecimento da saúde de Mãe Rita é reafirmar o 

sentido que os símbolos do candomblé oferecem aos sujeitos que participam e 

experimentam essa vivência com a relação de troca, o ato de dar e receber. 
Quando eu passei mal que tive todo esse problema meu problema, era 
mês de maio e todas as casas de candomblé fazem o Olubajé em 
agosto que é o mês dedicado a Olubajé, a Omolú. Mês de Olubajé é 
mês de agosto não é maio. Quando eu fui eu disse: vou fazer meu 
Olubajé em maio, porque foi na semana, eu passei a semana das mães, 
uma semana antes do dia das mães ou uma semana depois, os 15 dias 
que eu passei na UTI, eu disse: meu Olubajé vai ser na primeira 
segunda feira de maio [...] porque foi o período que Omolú me curou. 
[...]então tem a nossa religião ela não tem porquê sem resposta. (Mãe 
Rita) 

O Ritual aberto ao público inicia às 18 horas. Antes disso, às 17 horas algumas 

pessoas já estão posicionadas nas cadeiras frontais ao salão. Todo o espaço é 

ornamentado com palhas em referência a roupa que Ogum confeccionou para encobrir 

as feridas de Omolú. Para este evento são esperados os clientes, os filhos de santo da 

casa e a comunidade candomblecista e umbandista. 
Como no candomblé normal, começa em cima do toque de harmonia, a 
gente começa a louvar Exú, né? Começa a louvar os orixás e 
determinados cânticos, determinadas rezas e danças, alí a gente 
começa a invocar o Orixá Omolú. É porque têm alguns cânticos, que 
servem, a gente usa pra virar as pessoas, a gente começa a invocar o 
orixá Omolú. (Oguntolá)  

 Oguntolá é o filho biológico de Mãe Rita, o Babá Ebó, herdeiro do Ilê Asè Iyà Ogunté.103
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Em fila ordenada conforme a hierarquia, os filhos da casa entram no salão, as 

autoridades se mantêm em um círculo no centro, os yawos  e abians ficam 104

posicionados na lateral esquerda de frente para as cadeiras especiais, onde as 

autoridades convidadas de outros terreiros de candomblé se posicionam. 

O xirê começa com o louvor a Exú, o orixá encarregado da comunicação dos 

homens e as divindades, neste momento a Iyamoró leva o Ipadê de Exú  até a porta 105

da frente pedindo proteção à casa. Os filhos da casa fazem o ritual no qual todos 

louvam o orixá patrono, até dar o dubulé  na Iyalorixá. O xirê segue convocando os 106

orixás à festa, Omolú é invocado e os filhos de santo que estão em transe se retiram do 

salão e após alguns momentos eles retornam paramentados com o figurino carregados 

de simbologia. 

A narrativa do itan de Omolú é contada por meio dos cânticos e danças que são 

cuidadosamente apresentados. Iyamoró, agora em transe, adentra o salão 

paramentada com a roupa de Omolú, as vestes deste orixá são confeccionadas de 

palha-da-costa, chama-se axóicó, ela cobre todo o rosto da médium e a outra parte é 

como uma saia também do mesmo material, a indumentária porta elementos simbólicos 

à trajetória do orixá, o brajá que é um colar de búzios, xaorô que remete ao itan, 

Iemanjá para saber onde Omolú estava, colocou em seu tornozelo uma espécie de 

guizo, ele leva em suas mãos o xaxará, uma espécie de cetro que usa para espalhar e 

limpar as doenças, bem como espantar maus espíritos. 

Relembrando ao itan, Omolú e Oyá (Iansã) dançam no salão em referência ao 

momento no qual ela soprou com força o seu vento e as vestes do orixá caíram e 

revelou-se um belo rapaz. Há um momento em que Omolú entra com um tabuleiro 

cheio de pipocas apoiados em sua cabeça, este momento faz referência às pipocas que 

saltaram do seu corpo. Em conversa com Oguntolá, um dos membros fundamentais 

para o acontecimento desta narrativa em casa de Mãe Rita, ele nos revela: 
A pipoca começa como milho, depois ela passa pelo fogo né? E se 
transforma em pipoca, né? Como se fosse uma flor, depois ela murcha, 
esse ciclo representa o ciclo da vida do ser humano, e Omolú é o senhor 
da vida e da morte. A pipoca é esse símbolo da vida, por isso é a 
oferenda principal do orixá Omolú. (Oguntolá) 

 Noviço, filho de santo iniciado, é aquele que entra em transe, empresta o corpo para que o orixá possa 104

se manifestar.

 Comida votiva do orixá Exú.105

 Ato de pedir a benção ao sacerdote de maior grau106
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É chegado o momento em que todos são convidados a participar do grande 

banquete, as Ekedis estão posicionadas em uma mesa mais baixa que o normal, elas 

sentam em pequenos bancos, as pessoas fazem uma fila e recebem uma folha de 

mamona que servirão de pratos para servirem as comidas que representam todos os 

orixás, menos Xangô pois em uma ocasião ele impediu Omolú de participar de uma 

festa no reino de Oyó. Ele considerava que aquele homem vestido com as palhas não 

era digno de sentar a sua mesa, quando descobriu que era Omolú, Xangô sentiu-se 

muito envergonhado, por isso no banquete ao rei da Terra, o amalá  de Xangô não é 107

servido. 

Após todos se servirem, os médiuns que estão manifestados com o orixá Omolú, 

ficam sentados em frente ao tabuleiro de pipocas. Os sujeitos têm a oportunidade de 

recebê-las das mãos do orixá, é um momento significativo para todos que ali se fazem 

presentes, pois é uma troca direta de axé. Algumas pessoas comem as pipocas, outras 

passam sobre o corpo e em oração pedem saúde e cura de doenças. 
Sendo o corpo humano e a pessoa, vistos como veículos e detentores 
de axé, dá-se a necessidade de periodicamente, sempre cumpridos 
certos rituais, que possibilitem a aquisição e renovação desse princípio 
vital, responsável pelo equilíbrio ou saúde dos adeptos (BARROS, 1993, 
p. 47). 

Assim, Mãe Rita e seus “filhos” cumprem mais uma etapa de troca e manutenção 

do axé da casa, reverenciam e agradecem pela restituição da saúde da sacerdotisa, 

todos clamam pela saúde dos yawos, pois sem corpo não há manifestação dos orixás, 

manter este equilíbrio é fundamental. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Como podemos observar, o ritual de candomblé segue sustentado pelo seu 

povo, a sua sobrevivência hoje dá-se pelas práticas cotidianas, culturais e sociais de 

seus sujeitos, o viver-experimentar mantendo vivo o culto à ancestralidade africana. 

Percebemos que para manutenção das práticas religiosas e consequentemente as 

trocas sígnicas entre sujeitos e orixás, é necessário cuidar e preservar o corpo, pois 

dele é erguido o templo-morada dos deuses africanos. 

 Comida votiva do orixá Xangô feita com quiabos.107
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Nesta perspectiva, dar e receber seguem fortificados em rituais de 

comensalidade ligados ao orixá Omolú, patrono da saúde. As trocas simbólicas dos 

sujeitos do Ilê Asè Iyà Ogunté reforçam a importância para os candomblecistas do culto 

aos deuses da natureza. Assim o candomblé representado neste artigo pela narrativa 

de Mãe Rita cumpre o seu papel de manutenção da cultura e troca de axé como 

principal elemento de equilíbrio entre o mundo material e imaterial. 

Desta forma, a pesquisa perscrutou mediante as narrativas dos atores do Ilê Asè 

Iyà Ogunté, as ligações simbólicas com o sagrado, entendendo que para o 

candomblecista tudo que pertence ao seu universo faz sentido, desde uma benção, até 

mesmo a mudança de uma data do calendário litúrgico. Toda esta dinâmica pôde ser 

observada através da janela que, neste caso, nos serviu de método e só pudemos 

congelar a imagem deste fragmento do candomblé, porque houve uma mobilidade, um 

desejo de olhar por diversos ângulos da janela, e assim desvelou em nosso olhar, 

Omolú e toda a sua simbologia. 
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OS MASTROS DO DIVINO SEGUNDO A ACADEMIA DO PEIXE FRITO 
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RESUMO: 
O presente trabalho tem por objetivo analisar as narrativas “Mastros Votivos de Outrora”, de De 
Campos Ribeiro e “Mastro do Divino” de Bruno de Menezes. Tal análise parte da observação das 
produções de ambos e sua relação com o social, a partir do envolvimento destes com a cultura 
popular e suas representações, tomadas por matéria prima, partindo do envolvimento do grupo ao 
qual faziam parte, a Academia do Peixe Frito. Deste modo dividiram-se os textos dando destaque 
a pontos específicos que permitiram realizar as abordagens propostas a partir dos estudos de 
Bourdieu (2004), Hall (2016), Motta (2013) e outros que complementarão as discussões deste 
trabalho. 

PALAVRAS-CHAVE: Narrativa; Cultura; Social; Grupo. 

THE MAST OF THE DIVINE ACCORDING TO THE “ACADEMIA DO PEIXE FRITO” 

ABSTRACT: 
This paper aims to analyze the narratives “Votive Masts of the other ages” by De Campos Ribeiro 
and “Mast of the Divine” by Bruno de Menezes. This analysis starts from the observation of the 
productions of both authors and their relationship with the social, from their involvement with 
popular culture and their representations, taken by important theories, starting from the involvement 
of the group to which they belonged “Academia do Peixe Frito”. Thus, the texts were divided, 
highlighting specific points that allowed the approaches proposed from the studies of  Bourdieu 
(2004), Hall (2016), Motta (2013) and others authors that will complement the discussions of this 
work.  

KEYWORDS: Narrative; Culture; Social; Group. 

LOS MÁSTILES DE LA DIVINIDAD SEGÚN LA “ACADEMIA DO PEIXE FRITO” 

RESUMEN: 
Este artículo tiene como objetivo analizar las narrativas "Mástiles votivos de antaño" de De 
Campos Ribeiro y "Mástil de lo divino" de Bruno de Menezes. Este análisis parte de la observación 
de las producciones de ambos y su relación con lo social, de su participación en la cultura popular 
y sus representaciones, tomadas por materia prima, a partir de la participación del grupo al que 
pertenecían, la “Academia do Peixe Frito”. Así, los textos se dividieron, destacando puntos 
específicos que permitieron los enfoques propuestos a partir de los estudios de Bourdieu (2004), 
Hall (2016), Motta (2013) y otros que complementarán las discusiones de este trabajo. 

PALABRAS CLAVE: narrativa; Cultura; Social; Grupo. 
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INTRODUÇÃO 

 A proposta do trabalho a seguir teve sua origem nos encontros do grupo de 

pesquisa do PPGCLC . Criado em 27 de outubro de 2016, nomeado Academia do Peixe 111

Frito: Rebeldia e Negritude no Norte do Brasil é um grupo coordenado por Paulo Jorge 

Martins Nunes  e Vânia Maria Torres Costa . Trata-se de um grupo de pesquisa 112 113

acadêmica certificado e sediado pela UNAMA- Universidade da Amazônia. Seu objetivo 

principal é realizar pesquisas sobre a temática da negritude por meio de estudos das 

obras de escritores paraenses que compunham um conjunto de literatos e intelectuais 

atuantes no início do século XX. Hoje, o grupo tomou caráter interinstitucional, visto que 

uma das coordenadoras transferiu-se para a UFPA. 

 O grupo de pesquisa surgiu da necessidade de compreender e ressignificar o 

acervo literário produzido por personalidades importantes da literatura brasileira produzida 

no Pará. Entre estes destacam-se os escritores, De Campos Ribeiro, Jaques Flores, 

Abguar Bastos, Rodrigues Pinagés e os dois mais destacados por suas produções: o 

romancista Dalcídio Jurandir e o poeta Bruno de Menezes (1896/1963), o líder do grupo .  

 Apontado por aqueles de seu tempo, por críticos e estudiosos posteriores, Bruno de 

Menezes é considerado o ícone do movimento modernista no Pará. Bruno de Menezes é 114

reconhecido como o líder da APF- Academia do Peixe Frito, grupo no qual o poeta 

produziu e compartilhou a maior parte de seus textos que incluem poemas, estudos 

folclóricos, e ainda duas narrativas de maior extensão, a novela Maria Dagmar e o 

romance Candunga .  115

 O engajamento social é a característica mais perceptível na trajetória de Bruno e 

seus companheiros de época, comparando-se com as colocações de Berger (2010) ao 

citar a possibilidade de transformação em intelectual orgânico descrito por Gramsci, 

através da qual as classes ditas subalternas são as detentoras do protagonismo. Maior 

parte destes intelectuais era jornalista e, por tanto, eram sujeitos que possuíam sempre 

 Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura da Universidade da Amazônia. 111

 Doutor em Letras- Literaturas em Língua Portuguesa (PUC- Minas Gerais, 2007). Membro do corpo 112

docente do PPGCLC-UNAMA.

 Doutora em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense(UFF). Professora Adjunta e vice-113

coordenadora da Faculdade de Comunicação da universidade Federal do Pará (UFPA).

 Bento Bruno de Menezes Costa- Poeta nascido em 21 de março de 1893 no bairro do Jurunas periferia 114

da cidade de Belém do Pará.

 Notas de Francisco Paulo Mendes e Maria Anunciada Chaves em prefácio do livro OBRAS COMPLETAS 115

DE BRUNO DE MENEZES, volume 3,SECULT, Belém, 1993.
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relações de trabalho em revistas semanais que eram muito comuns em Belém no século 

XX, dentre elas está a “Belém Nova ” criada por Bruno em 1923, revista que é apontada 116

como uma das primeiras revistas do movimento modernista na região norte, lembrando 

que neste período histórico as revistas semanais constituíam um suporte de importância 

fundamental para a divulgação de informações e textos literários. 

  As análises a serem realizadas aqui partem do diálogo entre os textos “Mastros 

Votivos de Outrora”, crônica produzida pelo escritor e jornalista De Campos Ribeiro, que 

foi publicada no livro “GOSTOSA BELÉM DE OUTRORA”  e o poema de Bruno de 117

Menezes chamado “Mastro do Divino ” da obra “BATUQUE”. 118

 A interação aqui proposta entre os textos tem por objetivo observar o papel da 

mulher da periferia como protagonista através da voz de ambos os narradores por meio do 

discurso poético entendendo a literatura como veículo de resistência e crítica social. Para 

realização das abordagens, tomar-se-á por fundamentação teórica os textos de MOTTA 

2013, HALL 2016, IMMACOLATA, RAYMOND WILLIANS 2011 e outros que nos serão 

muito caros. 

 Como suporte à análise para melhor observar as propostas. A respeito do campo 

como espaço, estaremos vinculados aos textos de Bourdieu 2004 e Berger 2010. Para 

facilitar a análise, os dois textos serão divididos em lexias em forma de quadro para tratar 

apenas os pontos específicos desta abordagem. 

UM GRUPO DE VELHOS NOVOS 

 Em sua tese de doutorado, o pesquisador Aldrin Figueiredo  faz uma 119

exemplificada apresentação do início do século XX em Belém do Pará, período histórico 

de extrema importância para a compreensão do movimento modernista na região norte. É 

interessante que se ressalte o significado simbólico da frase inicial desta sessão, pois 

como bem observa o pesquisador citado anteriormente, os intelectuais intitulados “Os 

Novos” eram homens de uma idade que não lhes permitia a juventude como característica 

física. 

 Revista fundada em Belém do Pará em 15 de setembro de 1923. Circulou até 15 de Abril de 1929, criada 116

e dirigida por Bruno de Menezes.

 Livro de crônicas publicado pela primeira vez em 1942.117

 Poema do livro Batuque publicado pela primeira vez em 1931.118

 Aldrin Moura de Figueiredo- Professor da Faculdade História da Universidade Federal do Pará. Doutor 119

em História (UNICAMP-2001).
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 Mas, independente de idade, o espírito inovador e a perspectiva da mudança e da 

busca pela identidade cultural desprovida de roupagens idealizadas, fez deste grupo de 

literatos, poetas e demais intelectuais, o grupo responsável pela diferença na produção 

literária do Norte do Brasil. 

 Em relação a estes acontecimentos a palavra independência tem significativa 

relevância, pelo fato de que foram as comemorações dos cem anos da mesma a data que 

pode-se dizer oficial do início do Modernismo paraense sobre o slogan da Belém Nova, 

nomenclatura que propagava uma intensa modificação  no que se conhecia de arte na 

região norte do Brasil. 

 Considerando que os membros da Associação dos Novos viveram a transição do 

século XIX para o XX, fica em evidência que estes eram conhecedores da história e do 

que se escondia por trás desta, portanto pode-se inferir que esta tenha sido uma das 

características marcantes que levaram estes intelectuais a abraçar a causa de produzir a 

novidade. Logo, a história se fez desde o princípio a matéria prima de suas produções. O 

Modernismo teve seu início no Pará sob a pauta histórica marcada por um sentimento de 

crítica às incoerências idealizadas.  “Era hora de rever a história antiga do Grão Pará, 

forjada a distância da trajetória brasileira [...]” (FIGUEIREDO, 2001, p.190). 

 Deste modo, o Modernismo pode ser apontado como um revisor da história por 

meio da literatura, visto que havia um conflito transferido para a literatura, porém 

materializado por tensões políticas estabelecidas por uma questão geográfica apoiada por 

relações de poder, havia uma indignação em reconhecer uma história montada à sombra 

de uma idealização proposital. Tratava-se de um jogo político. 

 Diante do exposto, compreende-se que o grupo partilha de um sentimento de 

autoafirmação da identidade. Cabe então estabelecer um comparativo com as colocações 

de Berger (2010) a respeito da pesquisa em comunicação na América Latina. 120

 Embora a autora trate especificamente da comunicação, sua forma contextual 

permite uma melhor observação das propostas do movimento aqui analisado, vale lembrar 

também que literatura é comunicação e que Belém faz parte da América Latina, por tanto 

a única divisão real entre estas abordagens está na data em que ocorreram. 

 Segundo Berger (2010), a produção de conhecimento na América Latina é 

resultado da necessidade provocadora em prol das demandas políticas e sociais. Para 

 Christa Berger-Professora aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Formada em 120

Comunicação Social- Jornalismo pela PUCRS (1979). É Professora de Teorias da Comunicação e 
disciplinas de Jornalismo na UFRGS.
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ela, este fenômeno não se resume ou surge de questionamentos científicos, haja vista que 

a motivação neste caso parte da perspectiva de um impacto social, característica presente 

nas produções de todos os membros da associação dos novos. 

 A autora atenta para o fato de que a existência de uma dependência estrutural traz 

ao mesmo tempo uma cultura de submissão e um propósito de resistência, logo entender 

essa dualidade é o primeiro passo para entender o que de fato estava ocorrendo, e mais 

ainda, é necessário colocar em primeiro plano a relação do que está sendo abordado com 

o contexto da época a qual está se analisando, algo que fora realizado desde o inicio 

deste tópico. 

 No item “as revistas inaugurais” a autora chama a atenção para a importância 

destas enquanto suporte, e enfatiza que estas se constituem parte da história do que por 

ela fora veiculado. Considerando a “Belém Nova” como pioneira do Modernismo na região 

Norte, é possível dizer que sua história e principalmente os dados que lhes foram 

confiados assumem extrema importância para que se tenha hoje a dimensão do fora 

produzido pela Associação dos Novos. 

 As revistas constituem-se documentos importantes dotados de informações 

completas e de uma significativa quantidade de rastros que proporcionam aos 

pesquisadores uma série de questionamentos que evitam um caráter voltado para uma 

forma estática, e em se tratando de literatura a característica de ressignificação é um fator 

a mais a ser destacado. 

MASTROS INTERCESSORES 

 Embora se tratem de dois tipos textuais diferentes, uma crônica e um poema, o que 

é necessário assimilar é que ambos são narrativas, e sendo narrativas são 

representações das ações humanas através da arte, conceito de mimese descrito por 

Aristóteles em sua arte poética. Sendo assim, as duas narrativas a serem analisadas são 

representações que configuram processos miméticos que tal como Gebauer e Wulf (2004) 

citados por Motta, afirmam se tratar de [...] “processos imprescindíveis para a relação do 

homem com a natureza, a cultura e a sociedade [...]” (MOTTA, 2013 p.72). 

 Por estas questões se escolheu trabalhar com textos narrativos a fim de verificar as 

comunicações anexadas ao fazer poético. Contudo, vale ressaltar que não se trata de 

uma análise puramente literária, tal qual a perspectiva que fundamentou os autores em 

sua época, este trabalho propõe-se a observar questões externas à arte rumo ao social a 
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partir dos pressupostos da narratologia que: [...] se revela não como um ramo das ciências 

da linguagem, nem como um desdobramento da teoria literária, mas como uma forma de 

análise do campo de estudo antropológico, porque á cultura da sociedade [...] (MOTTA, 

2013, p. 80). 

 Com isso o autor explica que nessa perspectiva analisar uma narrativa implica 

também em ir em busca dos significados através da cultura, para que de uma forma mais 

abrangente constitua um mecanismo de análise social, e não somente textual, algo 

reforçado pelo crescimento das pesquisas embasadas nos estudos culturais. 

 Como bem explica Bourdieu em Os usos sociais da ciência, “todas as produções 

culturais são objetos de análises com pretensões científicas”, e portanto, poder-se-á 

analisar produções das mais diversas áreas sem comprometer o valor científico, todavia o 

autor deixa explícito que de forma generalizada, há dois grupos que divergem quanto a 

forma de realização das análises. 

 De um lado é defendida a compreensão de cunho mecânico da análise do texto que 

segundo o mesmo autor é o elemento crucial, porém não é um elemento abstrato e 

esgotável, logo se faz necessária a busca por além do superficial. Bourdieu 2004 

considera mais relevante os modelos que, tais como fora proposto acima, levam em 

consideração as questões contextuais onde as obras analisadas são postas em diálogo 

com o mundo social. 

 Em suma, o autor julga que mesmo aquele diálogo não deve ser também feito de 

modo direto por meras aproximações estéticas, em sua hipótese, ele supõe a presença de 

um elemento intermediário a mediar tais relações, e este elemento seria o então campo, 

que independente do ramo possui um universo composto por agentes regidos por leis 

próprias.  

DAS ANÁLISES 
De qualquer maneira, esse Mastro do Divino, como outros, de devoção a 
são Benedito, por exemplo, ainda erguidos na cidade em épocas e bairros 
diversos, não conseguiram jamais a popularidade, o prestígio e a tradição 
logrados por dois outros de outrora, ambos do Umarizal, ambos atraindo 
romeiros dos quatro cantos de Belém e mais de “Oropa, França e Bahia”, 
se por isso aceitarmos Pinheiro, Mosqueiro, lugares outros aí das 
redondezas. (Gostosa Belém de Outrora p. 58) 

 No excerto acima, o narrador faz uma retomada de informações superficiais a 

respeito das demais festas, mas salienta que duas festas em especial eram as mais 
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reconhecidas. Contudo ela incrementa certa ironia através de um jogo de palavras, 

estabelecendo comparação de espaços/lugares distantes com localidades regionais. Nota-

se uma possível crítica aos indivíduos participantes em sua condição de deslocamento é 

possível inferir que a equivalência de vocábulos ocorre para mascarar ou amenizar sua 

intencional equivalência semântica. 

 O deslocamento propõe numa perspectiva socioeconômica um meio de 

empoderamento ocasionado por estar em outro lugar onde não é conhecido. Neste caso 

poderá haver uma melhor recepção por parte dos sujeitos receptores de prestígio por 

saber que alguém veio de longe, ao mesmo tempo em que se pode ter do sujeito que 

prestigia um grau de superioridade alimentado pela posição que ocupa nesse momento.  

 Trata-se então de uma relação de poder em um campo construído pela ocasião da 

festa. Tal como Immacolata cita Bourdieu em seu artigo sobre o campo da comunicação, 

ao explicar que este define o campo como um espaço social, logo um espaço preenchido 

por vários sujeitos. Portanto, o que faz com que um campo exista são as constantes 

instabilidades geradas internamente. Em outras palavras, Bourdieu (1997) definira o 

campo como uma cúpula que embora não seja física, torna-se palco para relações de 

dominâncias estabelecidas entre seus integrantes sempre a exercer um movimento 

desigual no que diz respeito ao lugar que cada sujeito ocupa. Isso se reforça com a frase: 

“Os “Mastros do Umarizal”, em verdade, geravam até rivalidades, preferências”. (Gostosa 

Belém de Outrora p. 58). 

 Não só as festas de mastro, mas também festas de boi bumbá são 121

representadas pelos Novos com a característica recorrente das rivalidades, como bem 

retrata o filme “Um dia qualquer” de Líbero Luxardo, em uma cena que retrata o 122

encontro de dois grupos que resulta em briga. Chama-se a atenção para os créditos do 

filme cujas toadas de boi são de autoria do poeta Bruno de Menezes. “As festanças do 

divino no Pará, diga-se de passagem, nunca se revestiram do esplendor, da pompa 

característica ainda em uso no Maranhão, onde se trasladaram com outras manifestações 

folclóricas”. (Gostosa Belém de Outrora p. 59) 

 Polistchuk (2003) ao citar Gramsci, complementa que este definia o folclore como 

componente importante da cultura popular em suas colocações a respeito dos 

 Boi bumbá – manifestação da cultura popular- dança composta de personagens humanos e animais a 121

representar uma lenda sobre a morte e ressureição de um boi.

 Um dia qualquer – Filme de Líbero Luxardo lançado em 1965, narra o dia a dia da cidade de Belém da 122

época em que fora produzido a partir da história dos personagens Carlos e Maria de Belém.
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mecanismos de poder, que levavam em conta as práticas de negociações e outros fatores 

de caráter mediador. Embora hoje alguns estudiosos considerem o termo folclore como 

portador de significações pejorativas ou preconceituosas, cabe lembrar que no contexto 

que estes textos foram produzidos, os estudos da época tinham uma visão distinta e não 

se pode deixar de levar em conta esse fator contextual. 

 Nota-se que há preferência por parte dos autores em trazer para o texto as 

manifestações culturais. E de acordo com Polistchuk (2003) , em sua abordagem sobre 123

o Paradigma culturológico, as proposições dos estudos culturais iniciadas por estudiosos 

como Barthes  e Umberto Eco , existe uma relação dinâmica que aproxima a 124 125

padronização cultural ao domínio da cultura, dentro de uma perspectiva inovadora, e que 

esta relação se equipara aos processos hibridizantes contidos no diálogo entre o real e o 

imaginário, relação de intensa importância á observação de um objeto narrativo. 

 Segundo Polistchuk na perspectiva do paradigma culturológico, as produções da 

indústria da cultura passam a ter maior atenção em relação ao estudo dos meios de 

comunicação. A revista “Belém Nova”, tal como os livros produzidos pela Associação dos 

Novos são meios de comunicação dos ideais propostos por aqueles, mas vale dizer que a 

questão antropológica é o ponto que gera maiores questionamentos na busca pela 

construção dos sentidos. 
Festa tradicional da cidade a de mestre Martinho. Um velho artista da terra, 
o espanhol Estrada, fixou-a mesmo num quadro existente na prefeitura, tela 
hoje de significativo valor. [...] Ora, a festa de tia Ana longe estava, apesar 
de famosa do brilho da do velho Martinho João Tavares. Mais modesta, não 
atraia as gentes de bairros distantes. (Gostosa Belém de Outrora p. 60) 

 A esta relação de oposição poder-se-á estabelecer um meio diálogo com as 

seguintes explicações sobre a definição inicial do campo que, “É a estrutura das relações 

objetivas entre os diferentes agentes que determina o que eles podem e não podem fazer. 

Ou mais precisamente, é a posição que eles ocupam nessa estrutura que determina ou 

orienta, pelo menos negativamente, suas tomadas de posição” (Bourdieu, 2004, p. 29). 

 De acordo com o exposto pode inferir que esta diferenciação que o narrador faz em 

relação ao grau de prestígio entre as festas, é uma forma de problematizar a 

 Ilana Polistchuk – Mestra em Comunicação Social pela Escola de Comunicação da UFRJ. 123

 Roland Barthes - Escritor, sociólogo, crítico literário, semiólogo e filósofo francês. 124

 Umberto Eco - Nascido em janeiro de 1932na cidade de Alexandria na Itália. Dedicou-se aos estudos de 125

Literatura e Filosofia na Universidade de Turim.
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representação em que os personagens são colocados por ele de modo a estabelecer o 

lugar de fala de ambos. 

Quadro1: Diferenças do prestígio das Festas 

(BRANDÃO, 2019) 

 Nota-se nesse ponto do texto que se trata de um mesmo acontecimento narrado, 

contudo há uma significativa distância entre a comunicação feita por ambos os narradores. 

Sabe-se que em se tratando de dois estilos de escrita diferentes, o tratamento do texto 

deverá, embora não obrigatoriamente, ser apresentado de forma diferenciada. Contudo 

observa-se que cada narrador atribui a sua respectiva personagem, um status. 

 No primeiro, o narrador explica que a festa terá uma boa estrutura pela primeira 

vez, enquanto que no segundo ele deixa suspensa a possibilidade de o leitor inferir se o 

verbo querer representa um desejo ou uma realidade da personagem. Não se está 

dizendo aqui que os dois textos devam manter semelhanças obrigatórias, ou que devam 

ter um compromisso com a realidade, visto que por se tratar de textos literários o que vale 

é a convenção da verossimilhança e não de uma verdade.  

 Em resposta a isso, pode-se buscar a seguinte colocação a respeito da autoridade 

do narrador: “É ele quem dispõe do poder da voz para organizar, encadear, posicionar, 

hierarquizar, dar ao seu interlocutor as pistas e instruções de uso por meio das quais 

indica como pretende que seu discurso seja interpretado” (MOTTA, 2013, p.211). 

 Assim, pode inferir que esta opção narrativa serve para enfatizar a liberdade 

proporcionada ao leitor por meio de sua interação com o texto, aí se reconhece que o 

texto literário embora ficcional e criado com objetivos baseados em perspectivas artísticas 

voltadas para o entretenimento, existe uma intencionalidade que se manifesta a partir das 

diferentes interpretações dos interlocutores. 
“No ano seguinte, porém ninguém soube porque os juízes se 
desinteressaram do mastro da santíssima trindade, da tia Ana, do resto. E o 
mastro subiu, é certo, mas só teve alumiando as noites tristes, de ladainha 

Mastros Votivos de Outrora Mastro do Divino

Os novos juízes do mastro entenderam de 
abafar o arraial de mestre Martinho e fizeram 
deslumbrante “féerie”, [...] onde até as 
centenárias mutambeiras se vestiram de luz, da 
raiz à copa esgalhada e farta. Creio que foi essa 
a primeira vez que um arraial de festa 
suburbana brilhou de luz elétrica, e que luz! [...]  
(Gostosa Belém de Outrora pág. 61) 

A tia Ana das palhas quer música e baile 
No dia em que o mastro vai ser derrubado  
A dona do santo derruba o seu mastro, Soltando 
foguetes cantando toadas 
Dos sambas do engenho...  
(Batuque pág.40) 
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sem orquestra[...] com meia dúzia de lamparinas fumarentas[...]” (Gostosa 
Belém de Outrora p. 61) 

 Após proposta do engrandecimento da personagem, o narrador retoma sua 

observação questionando a ausência do prestígio que lhe fora dado no ano anterior, e 

segue apresentando o empobrecimento característico de uma situação social 

desfavorecida financeiramente. Cabe refletir sobre a tensão entre grupos existentes, nos 

quais os “juízes” representam os detentores de poder que podem exercer sua influência 

sobre aqueles que estão abaixo deles em um viés hierárquico construído pela sociedade e 

a “Tia Ana das Palhas” que representa o grupo diretamente afetado pelas ações dos 

maiores.  

 Toda essa reflexão permite contextualizar as narrativas aqui tratadas a partir das 

abordagens de Stuart Hall  e pode-se atribuir ao autor e consequentemente aos 126

narradores de ambos a preocupação com os menos favorecidos, pois de acordo com 

HALL (2003), todo signo quando separado do contexto social, ou seja, descontextualizado 

das problemáticas políticas e culturais, tende a resumir-se em alegoria e passa então a 

condição de objeto puramente filológico, ou neste caso converge em arte pela arte. Em 

outras palavras não se trata apenas de uma representação simbólica. 

Quadro2: Aproximações no desfecho 

(BRANDÃO, 2019) 
  

 Nos trechos acima, ambos falam da morte. O primeiro a concretiza, o outro a deixa 

por acontecer. De acordo com Benjamin (1987) a morte pode ser interpretada como o 

ápice do contar do narrador, nela tudo o que o narrador poderia ou não fazer se 

materializa como prova da sua autoridade enquanto criador da narrativa. 

Mastros Votivos de Outrora Mastro do Divino

Velha Ana das palhas morria pouco depois e 
mestre Martinho também não demorou muito a 
fazer a derradeira viagem: foram cumprir, lá 
mais perto do divino e da santíssima trindade, 
sua devoção que fez época no Pará de há 
cinquenta anos... 
 (Gostosa Belém de Outrora pág. 61) 

E a tia Ana das palhas 
Que benze põe cartas faz banhos de sorte, 
Rezando acendendo três velas sagradas 
Pede à pombinha branca que a conduza sob as 
asas, 
Quando a dona for ao céu ver os festejos do seu 
santo... 
(Batuque Pág. 41)

 Stuart Hall em - Da Diáspora: identidades e mediações culturais.126
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 Por estas afirmações de Benjamin (1987) pode-se dizer que ambas as narrativas 

colocam fim ao narrado de modo a impor seu direito sobre desfecho da história, sem 

negar ao leitor a possibilidade de atribuir novas significações. 

 Retomando ao grupo, a Academia do Peixe Frito, entende-se que estes literatos, 

Bruno de Menezes e De Campos Ribeiro, bem como os demais membros do grupo, 

partilhavam de um ideal de produção estética vinculada ao meio social, e principalmente 

aos indivíduos historicamente suprimidos pela literatura e pela arte em geral. A Academia 

do Peixe Frito ou Associação dos Novos constitui um grupo cultural voltado para as 

questões identitárias, para a cultura popular e a para a valorização das manifestações 

culturais de seu local de origem. 

 Com base nestas características, é possível compará-los ao conhecido grupo de 

intelectuais chamado círculo de Bloomsbury, e a respeito de sua última nomenclatura, 

pode-se dizer que assim como o Círculo de Bloomsbury , o que hoje é chamado 127

Academia do Peixe Frito “pelo mundo externo nunca existiu na forma a ele dada por esse 

mundo [...]” (WOOLF) citado por Williams (2011).  

 Assim, todas as possíveis características atribuídas a eles ao longo das pesquisas 

desenvolvidas dar-se-ão através dos rastros deixados em meio as suas produções. [...] 

“Bloomsbury” foi e é usualmente empregado como um termo- em geral abusivo- aplicado 

a um grupo de pessoas com objetos e características bastante imaginárias [...] Nós 

éramos e sempre nos mantivemos, essencial e fundamentalmente, como um grupo de 

amigos. (WILLIAMS, 2011, p. 202). 

 No entanto, é possível inferir que se fossem entrevistados na atualidade, a resposta 

mais coerente deveria ser semelhante a esta citação de Woolf feita por Williams, uma vez 

que nota-se através destes textos, diversas possibilidades de diálogo ao tratar de 

aspectos internos e externos à escrita. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Em linhas gerais, a análise realizada neste trabalho permitiu observar com maior 

atenção as propostas estéticas e principalmente ideológicas atribuídas ao texto por seus 

respectivos autores, pois, observou-se que a personagem “Tia Ana das Palhas” aparece 

em ambas as narrativas como um símbolo de representativade da mulher da periferia vista 

não somente como vítima da sociedade mas como a aquela que deve ser protagonizada 

 Círculo de Bloomsbury127
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no texto, que precisa ser colocada em evidência como forma de protesto e crítica às 

questões sociais ligadas à cultura popular. 

 Vale lembrar que também foi possível constatar que a existência dos grupos 

culturais como a Academia do Peixe Frito e o Círculo de Bloomsbury, constituem um 

espaço propício para o exercício da criação literária e para o desenvolvimento de estudos 

que se propõe enquanto mecanismo de desenvolvimento intelectual, que priorizam o 

reconhecimento das classes menos favorecidas. 
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RECONHECIMENTO DE IDENTIDADES NA FESTIVIDADE AMAZÔNICA “SANTA 
MARIA” DE IRIRITEUA–CURUÇÁ/PA  

Francinete do Socorro Saraiva de LIMA 
Katia Regina de Souza da SILVA 

RESUMO: 
O artigo tem como foco registrar o reconhecimento dos sujeitos de Iririteua município de Curuçá/
PA no período da festa de “Santa Maria”, com bases no estado da arte em textos escritos por 
teóricos como Honneth (2003) estudioso que fundamenta a ideia por meios e modos do sujeito, 
mostrando suas potencialidades criativas e autônomas diante da sociedade, com o objetivo de 
identificar pela oralidade, a relevância de cada sujeito. A intepretação reflexiva das ações diárias e 
a comunicação que os moradores operam como relações de poder, negociação, resistência, 
identidade e sociabilidade por parte da comunidade designam a tendência da pessoa de 
desenvolver-se e crescer como sujeito de valor. Nesse enredo, por meio de pesquisa bibliográfica 
e da etnografia do lugar nota-se que as pessoas da região sentem orgulho por conservar suas 
tradições reafirmando assim suas identidades que constituem referências de suas memórias 
culturais e habituais.  

PALAVRAS-CHAVE: Reconhecimento; Memória; Identidade. 

RECONOCIMIENTO DE IDENTIDADES EN LA FIESTA AMAZONICA "SANTA MARIA" DE 
IRIRITEUA - CURUÇÁ/PA 

RESUMEN: 
El artículo tiene como objetivo registrar el reconocimiento de los sujetos del municipio Iririteua de 
Curuçá / PA durante el período de la fiesta de "Santa María", basado en el estado del arte en 
textos escritos por los teóricos Honneth (2003) es un estudioso que basa la idea por los medios y 
modos del sujeto, mostrando sus potencialidades creativas y autónomas ante la sociedad, con el 
objetivo de identificar por la oralidad la relevancia de cada sujeto. La interpretación reflexiva de las 
acciones cotidianas y la comunicación que los residentes operan como relaciones de poder, 
negociación, resistencia, identidad y sociabilidad por parte de la comunidad designan la tendencia 
de la persona a desarrollarse y crecer como sujeto de valor. En esta trama, a través de la 
investigación bibliográfica y etnográfica del lugar, se observa que los pueblos de la región se 
enorgullecen de conservar sus tradiciones, reafirmando así sus identidades que son referencias de 
sus memorias culturales y consuetudinarias. 

PALABRAS CLAVE: Reconocimiento; Memoria; Identidad. 

RECOGNITION OF IDENTITIES IN THE "SANTA MARIA" AMAZON FESTIVITY 
OF IRIRITEUA – CURUÇÁ / PA 

ABSTRACT 
The article aims to record the recognition of the subjects of Iririteua municipality of Curuçá / PA 
during the feast of “Santa Maria”, based on the state of the art in texts written by theorists Honneth 
(2003) who bases the idea by means and modes of the subject, showing their creative and 
autonomous potentialities before society, aiming to identify orally the relevance of each subject. 
The reflexive interpretation of daily actions and the communication that residents operate as power 
relations, negotiation, resistance, identity and sociability by the community designate the tendency 
of the person to develop and grow as a subject of value. In this plot, through bibliographical 
research and the ethnography of the place, it is noted that the people of the region are proud to 
preserve their traditions thus reaffirming their identities that constitute references of their cultural 
and habitual memories. 

KEYWORDS: Recognition; Memory; Identity. 
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1 INTRODUÇÃO  

Narrar as histórias dos lugares, das pessoas e de suas capacidades, seus jeitos de 

saberes e tradições culturais em comunidade, em especial em Iririteua- Curuçá- PA, que 

possibilita capturar o reconhecimento diferenciado culturalmente por intermédio da 

memória e seus meios e modos de viver, nas contradições e relações que acontecem no 

dia a dia, define como um grupo se diferencia dos outros mostrando suas potencialidades. 

Os fatos do cotidiano do lugar, o aparente improviso, regido pela fé, marcadas em 

diferentes suportes da cultura material e imaterial, são a grande expressão que motiva os 

processos de reconhecimento no potencial criativo de crianças, jovens, adultos e idosos, 

por fazer valer sua cosmovisão e formas de estar, viver, sentir e construir o mundo. 

Reconhecer os valores e importância de cada sujeito no período da festividade de 

“Santa Maria” em Iririteua, padroeira da comunidade, que se debruçam em uma 

diversidade de acontecimentos conduzidos pela fé católica, leva-nos a questionamentos 

de como essas pessoas constroem suas identidades e resistem para fazer valer sua 

importância diante do evento com todos os aspectos da festividade que move toda a 

comunidade e traz uma alteração no setor econômico. 

Mudanças e transformações de ordem social, política, econômica e cultural, 

principalmente na modernidade, atenta a reinterpretar conceitos observando o momento 

histórico vivido nessa região. Ver, observar, olhar e viver o local constituído por eles são 

ações necessárias para assinalar a construção de identidade e o reconhecimento desses 

sujeitos que caracteriza os argumentos de que existe um conflito de identidade no mundo 

presente (Silva, 2014). 

Para um melhor entendimento é importante ressaltar que a localidade de Iririteua- 

Curuçá/PA (FIGURA 01) situa-se aproximadamente 142 km da capital Belém, no Estado 

do Pará, portanto região amazônica, faz parte do arquipélago da Ilha de Fora, que 

segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística–IBGE (2010), é formada por 300 

habitantes, distribuídos em 159 homens e 141 mulheres, com quatro ruas e ainda em 

desenvolvimento.  
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FIGURA 01: ILHA DE IRIRITEUA- CURUÇÁ/ PA 

 
Fonte: https://www.google.com.br/maps/@-0.6770326,-47.908285,1197a,20y,41.4t/data=!3m1!1e3 acesso 

em 16/06/2016. 
  

Nessa localidade, há a construção de conhecimento por interpretações, ações, 

fazeres e viveres que demarcam o lugar, por meio de uso e significações culturais que 

torna resistente a luta em busca de reconhecimento como comunidade através das 

participações de cada habitante ou de cada nativo, residente ou não, do local demarcando 

o território diante de suas tradições e papeis sociais adquiridos no período da festa de 

Santa Maria. 

Cada habitante com seu significado e representação criam a identidade cultural a 

respeito da festividade reconhecendo que o valor tradicional da festa ainda é responsável 

pelo sentido do ato de fé em conexão com a “Santa” por agradecimento a algo alcançado. 

Yúdice (2013) ressalta que a identificação do reconhecimento dos sujeitos se 

estabelece através de formas de transmitir, registrar seus saberes e fazeres, assim como, 

valorizar as diferentes vozes, relações e práticas culturais, especialmente no período de 

um acontecimento. 

Assim sendo, o evento mobiliza o local, seus sujeitos e estabelece conexão com o 

passado por meio da memória, a fim de buscar informações para entender a construção 

de sua identidade, e reconstruir seu presente, por exemplo, a festa católica de “Santa 

Maria”, implicando no relativizar o pertencimento cultural. Reforça Yúdice, (2013, p. 43) 

nos dizeres do Grupo de Friburgo, UNESCO 1996, que: 
Os direitos culturais incluem a liberdade de se engajar na atividade cultural, 
falar a língua de sua escolha, ensinar sua língua e cultura a seus filhos, 
identificar-se com as comunidades culturais de sua escolha, descobrir toda 
uma variedade de culturas que compreendem o patrimônio mundial, 
adquirir conhecimento dos direitos humanos, ter uma educação, não deixar 
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representar-se sem consentimento ou ter seu espaço cultural utilizado para 
publicidade, e ganhar respaldo público para salvaguardar esses direitos. 

Desta forma, há questionamentos teóricos que indicam o desafio que muitos 

sujeitos, de um lugar, enfrentam para resistirem e registrar na oralidade e em sua 

linguagem a cultura local e assim pronunciar, e estabelecer sua autonomia tendo o direito 

de passar para seus filhos a importância do imaginário e tradição, portanto faz com que 

essa resistência crie um campo vivificador em relação à história de seus antepassados, 

nesse caso, o foco é a relação dos sujeitos, da comunidade e religiosidade com a 

festividade de “Santa Maria”.  

O objetivo nesse caso é identificar o ponto em que se estabelece as manifestações 

de reconhecimento construídas no período da festa e sua relação com a memórias, que é 

um recurso responsável por permitir ao sujeito “esta chave para tudo que veio antes e 

depois” (Benjamin, 2012, p. 39) dos acontecimentos de sua história para o mesmo 

compreender a formação de sua identidade como ser no mundo social e das vozes ativas 

e /ou silenciadas o longo do tempo de existência do evento religioso. 

Honneth (2003, p.160) destaca que o reconhecimento envolve formas de 

confirmação que atua nas relações entre os sujeitos: 
Além disso, visto que carências e afetos só podem de certo modo receber 
"confirmação" porque são diretamente satisfeitos ou correspondidos, o 
próprio reconhecimento deve possuir aqui o caráter de assentimento e 
encorajamento afetivo; nesse sentido, essa relação de reconhecimento 
está também ligada de maneira necessária à existência corporal dos outros 
concretos, os quais demonstram entre si sentimentos de estima especial. 

Embora reconheça a importância em abordar assuntos de resistências, Honneth 

(2003) acredita que nas sociedades contemporâneas democráticas o direito funciona 

como meio de combate a qualquer forma de privilégio ou exceções, a partir da noção de 

que todos os sujeitos são considerados iguais diante da lei e questionamentos em função 

de estabelecer identidades e marcas de reconhecimento com o efeito de resistir, torna-se 

impossível atingir a culminância total sobre qualquer afirmação que façamos, pois é certo 

que a ciência está em continuo processo de desenvolvimento analisando e criando novos 

conceitos que resultam em ressignificar e ampliar nossa visão de mundo (Gomes, 2015).  

Deste modo, o que faz os sujeitos de uma comunidade lutar por seus 

reconhecimentos e o que os motiva a resistirem em favor de seus costumes e tradições, 

estão bem além do encontro consigo mesmo, estaria nas próprias estratégias geradas e 
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na compreensão do sentido de pertença do lugar e de suas práticas culturais enraizadas 

desde os seus ancestrais. 

Nos últimos anos, pesquisadores e estudiosos orais de vários países veem 

desenvolvendo métodos de entrevista e abordagens analíticas que dão suporte a 

compreensão mais ampla ao reconhecimento como respeito pelas memórias e pela 

identidade cultural.  

Pesquisas realizadas por busca de reconhecimento em sujeitos que resistem por 

suas tradições estão atreladas aos modos de como tais sujeitos estabelecem suas 

memórias individuais e suas memórias coletivas. Apontados nas entrevistas obtidas pelos 

sujeitos da comunidade o que é importante ressaltar é as memorias que dão sentido mais 

satisfatório a suas vidas, à medida que o tempo passa. 

Este artigo teve a contribuição da entrevista com a dona. Juracy, em julho de 2013, 

parteira e benzedeira local, possuidora de um amplo conhecimento acerca da 

comunidade, de sua história e formação cultural e tradicional. O processo deu-se em uma 

vasta conversa com esta interlocutora (cerca de 2 horas), na qual ela apresentou 

particularidades locais, que vão desde as manifestações religiosas e sua organização, até 

os processos dos partos desempenhados por ela em seu ofício, fato este pouco 

executado na atualidade na comunidade. 

O problema não é a compreensão de cada sujeito de uma comunidade para ter sua 

vez e voz reconhecida pela sociedade e sim que haja meios para lutar pela formação da 

identidade local buscando preservar no lugar também o significado de uma versão dos 

direitos da cidadania orientada pelo conjunto de valores de cada um e de seu grupo de 

pertencimento que reproduza sua identificação via às atividades do local. Esse percurso 

descreve mobilidade para Yúdice (2013, p. 463):  
A “mobilidade” é, certamente, a principal característica do fluxo de trabalho 
e “cultura” na fronteira. E a “cooperação regional” é a forma que permite à 
mobilidade produzir uma “vantagem comparativa” numa “economia global 
cada vez mais competitiva”. 

Diante disso, destaca o autor, que estabelecer nossas culturas e reafirmar nossas 

identidades a fim de reconhecer nossas relações entre o conhecimento e o trabalho tanto 

na esfera cultural quanto na economia que sustenta a comunidade, estabelece mútua 

cooperação por reconhecimento de um povo.  

Portanto, os sujeitos da localidade de Iririteua, nesta manifestação religiosa que 

acontece todos os anos no mês de julho, compreendem os significados dos festejos e os 
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papeis sociais que tem valor e comportamento que revelam a sua identidade cultural na 

comunidade. Identificar a ação que cada sujeito representa no decorrer da festa se faz 

indispensável para entender melhor a função e representação que esse e todos os 

sujeitos envolvidos possam desempenhar na festividade, possibilitando identificar e 

compreender a função cultural e os papeis de cada um. 

Neste sentido, “as práticas culturais implicam adesão a um sistema de valores e 

comportamentos que forçam cada um a se conservar por trás de uma máscara para sair 

bem no seu papel” (Lucena, 2004, p. 200).  

Para se obter informações sobre a cultura local e dos seus moradores que resistem 

a certos hábitos tradicionais durante o período da festa, deve-se observar que há um 

maior número de pessoas que chegam na comunidade com diversos modos de ser e agir 

para compartilhar do evento trazendo consigo os reflexos de novos costumes e hábitos 

proferidos como atos de modernidade. 

Inicialmente, a partir da metodologia da história oral, que consiste em um conjunto 

de procedimentos que se inicia com elaborações de entrevistas que foram analisadas e 

que serviu como meio ou fim (Meihy, 2011), considerando que a memória em 

comunidades tradicionais constitui um grande arcabouço de informações relevantes que 

impossibilitam o esquecimento e perda desses conhecimentos adquiridos com o tempo. 

Meihy (2011, p. 101), citando Benjamin, reconhece que: 
Se, como afirma Walter Benjamin, fazer a história é dar a sua fisionomia às 
datas, podemos dizer que uma história de vida consiste em dar uma 
fisionomia aos acontecimentos considerados pelo indivíduo como 
significativos do ponto de vista de sua identidade. 

A história oral, segundo Lucena (2004) constitui-se como campo vivificador da 

afinidade entre memórias, trajetórias marcadas por interferências que são os 

acontecimentos (Candau, 2011), identidades, marcada por meio de símbolos que nos 

identificam e representam (Silva, 2014) e reconhecimento, condições de desenvolver sua 

autonomia (Honneth, 1992), pois, a ação de rememorar instiga a ideia constante de ser na 

história em que uma sociedade encontra elementos necessários ao processo inerente ao 

ser humano na busca de identidade e de reconhecimento. O diálogo com os teóricos 

acima citados possibilita fundamentar a pesquisa com uma abordagem contemporânea a 

respeito do tema. 

Discutir os diferentes modos de identidades fluidas e mutantes (Silva, 2014) que se 

encontram entre os sujeitos e identificar como se processa o reconhecimento na 
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comunidade de Iririteua foi necessário analisar e compreender os momentos de oralidades 

em que os sujeitos, para afirmar sua importância, buscavam valores referentes aos papéis 

sociais que desempenhavam no seu cotidiano, além dos valores atribuídos a eles pela 

diretoria no período da festividade. 

Referente a algumas falas pode-se notar que os sujeitos resistem, ou seja, 

combatem contra a ação do que possa ser desfavorável ao seu ponto de vista. Neste 

sentido, Meihy (2011) afirma que o trabalho da história oral explora e questiona os 

processos de afloramento de lembranças que envolvem um conjunto de normas e valores 

em relação ao passado. Inclusive, segundo o autor, sempre que possível, tenta-se 

estabelecer continuidade com um passado histórico apropriado para validar os aspectos 

de vivência da comunidade. Conforme Meihy (2011, p.111) 
Um dos mais complexos e importantes recursos oferecidos pela história 
Oral é a validação. Essa é uma etapa de finalização de todo o processo de 
interação com o colaborador. Nela confere-se o texto produzido por meio 
do diálogo, desde o primeiro contato, verifica-se e corrige-se possíveis 
erros e enganos, legitima-se esse trabalho de interação de forma não 
hierarquizada e valida-se a possibilidade de produção de conhecimento a 
partir do documento gerado. 

No que tange ao conceito que valida a situação do sujeito, compreende-se que o 

estudo das lembranças pelo reconhecimento de sua cultura e tradições de informação, 

esclarece bastante as relações humanas com o passado e, por conseguinte, o próprio 

assunto e desempenho do historiador.  

“A “realidade” dos fatos advindos de entrevistas liga-se às impressões. A história 

oral é o espaço dessas impressões filtradas pelos pareceres do entrevistador e do 

entrevistado no contexto de produção daquele conhecimento” (Meihy, 2011. P.112), isso 

porque toda tradição inventada, na medida do possível, utiliza a história como legitimadora 

das ações e como consentimento da coesão grupal. (Meihy, 2011). 

2 O PROCESSO DO RECONHECIMENTO 

Os métodos e segmentos para estabelecer o reconhecimento que é conferido aos 

sujeitos da comunidade de Iririteua durante a festividade contribuem bastante para saber 

sobre os fatos sócios Histórico do local. Nesse período que se apresenta o mês da festa, 

há um significado número de pessoas, tanto os parentes como também turistas que vão 

participar, apreciar, prestigiar e saber sobre as tradições culturais do local.  

218



Entretanto, saber como a comunidade interage com os múltiplos segmentos, e 

como se dá tal interação, e o reconhecimento que as pessoas procuram estabelecer é 

parte fundamental da memória coletiva de um determinado grupo que utiliza muitos 

exemplos reais sobre suas tradições e torna a compreensão mais eficaz. Para tal, saber 

sobre fatos históricos do lugar, de como as pessoas se idealizam durante a festa, as 

variações de manifestação cultural e suas representações, são indispensáveis para a 

concepção de certos julgamentos. Para Ricoeur (2007, p. 228) 
Chegou a hora de lançar-se com prudência e modéstia no caminho de um 
remembramento do campo histórico em que a história das mentalidades 
desempenharia um papel federativo, com a condição de assumir o título e a 
função de uma história das representações e das práticas.  

O processo de reconhecimento por meio das memórias desses sujeitos que 

procuram no campo histórico representar suas práticas, o conhecimento de suas culturas 

e tentar organizar sua comunidade através de veículos dispostos de conhecimento e do 

saber, conseguem estabelecer um diálogo de imbricamento entre os temas em questão 

sem a visão de imaginar esses dois mundos como separados, ciente de que a vida resiste 

a uma série de questões complexas colocadas pela contemporaneidade. “Sejam como 

categorias teóricas ou como temas da agenda dos movimentos sociais, trabalho, 

cidadania e reconhecimento são três chaves importantes para intervenção no debate 

contemporâneo”. (Silva, 2008, p. 13).  

Em comunidades pequenas e distantes, é comum apresentar traços de saberes 

peculiares relacionados com a memória do local, pois, é por meios de sua cultura que os 

membros dessa sociedade estabelecem seu próprio prestígio, portanto, a ação de 

relembrar estimula a ideia permanente de ser na história, que uma sociedade descobre 

elementos necessários ao processo inerente ao ser humano de busca de identidade e 

reconhecimento que motiva os homens a debruçarem-se sobre o passado em busca dos 

marcos temporais ou espaciais que se constituem nas referências reais das lembranças. 

(Neves, 2000).  

Ao investigar e identificar como se dá o reconhecimento dos sujeitos da 

comunidade de Iririteua ocorreu possibilidades diferenciadas, na qual se reconheceu 

valores relacionado aos atos de tais assuntos para o entendimento das lutas dos 

reconhecimentos dos sujeitos e da comunidade. Para tal, Rosenfield e Saavedra (2013, 

pp. 20-21) usam as expressões de Honneth (1992) para explicar que: 
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Os sujeitos de direito precisam, portanto, estar em condições de 
desenvolver sua autonomia, a fim de que possam decidir racionalmente 
sobre questões morais. Aqui, Honneth tem em mente a tradição dos direitos 
fundamentais liberais e do direito subjetivo em condições pós-tradicionais, 
que indicam a direção do desenvolvimento histórico do direito (Honneth, 
1992, p. 190 ss.). A luta por reconhecimento deveria, então, ser vista como 
uma pressão, sob a qual, permanentemente, novas condições para a 
participação na formação pública da vontade vêm à tona.  

Assim, observa-se que considerando que cada evento religioso movido pelo acesso 

dos habitantes, visitantes, e turistas, faz com que haja uma troca de valores e poderes 

através de suas ações e interações que podem confirmar o direito de ser e de reconhecer 

que ao se manifestar em grupo equivale a representação definida por Habermas (2008, s/

p.).  

Além disso, para que a opinião pública seja formada, tem de existir liberdade de 

expressão, de reunião e de associação. Por conseguinte, o acesso a tais direitos deve ser 

garantido a todos os cidadãos (Honneth, 2003). 

Falar em reconhecimento implica em se posicionar sobre autonomia, ter resistência 

sobre suas concepções e lutar por suas memórias culturais. Sabe-se que os conceitos 

pós-modernos e os procedimentos da contemporaneidade inibem o posicionamento de 

manter-se firme em seus ideais. Saber resistir é necessário para conservar seus valores e 

ideologia, uma vez que, os processos globalizadores tendem a mudar as possibilidades e 

formas de participação perante a sociedade. Para refletir Maia (2014, p. 209) destaca que: 
a concepção tradicional de identidade, entendida como um conjunto de 
aflições e identificações recíprocas, e mais com a ideia de plena autonomia 
do indivíduo; e isso se vincula tanto à noção de liberdade individual ou 
autonomia quanto à de agência e florescimento individual. 

Com isso, saber o momento de distinguir seus papeis diante do que realmente se 

acredita como “o certo”, e ter o conhecimento do respeito pelo pensamento do outro, a 

reciprocidade entre si que apresenta uma atitude de constituir as identidades e 

estabelecer a nossa diferença sem que haja uma quebra na interação de reciprocidade. 

Honneth (2003, p. 55) assegura que: 
a reprodução da vida social se efetua sob o imperativo de um 
reconhecimento recíproco porque os sujeitos só podem chegar a uma auto 
relação prática quando aprendem a se conceber, da perspectiva normativa 
de seus parceiros de interação, como seus destinatários sociais. 

São nessas perspectivas e realidades que observamos nas histórias dos sujeitos da 

comunidade que o reconhecimento é a necessidade humana essencial para ter 
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legitimidade sobre nossas ações e atos. Isso se deve ao fato de que, como descreve Maia 

(2014, p.13):  
Para Honneth, a autorrealização tem menos a ver com a concepção 
tradicional de liberdade, entendida como um conjunto de afiliações e 
identificações recíprocas, e mais com a ideia de plena autonomia do 
indivíduo: e isso se vincula tanto à noção de liberdade individual ou 
autonomia quanto à de agência e florescimento individual. 

Pelas razões apresentadas por Honneth acima, as buscas pelo reconhecimento dos 

sujeitos no período da festividade, exercem a ideia de que suas tradições, que são 

repassadas por seus ancestrais, ganham legitimidade e prestigio, uma vez que 

comunidades pequenas se sentem ameaçadas pelos usos de ferramentas da 

modernidade inibindo a liberdade de autoafirmação de seus direitos. 

2.1 Identidade 

No caso das identidades, a língua nativa da região e os costumes causam um 

processo de comunicação considerável de constituição que exerce um importante papel 

na busca para a criação de novas identidades. As reflexões ajudam a pensar em como 

elas nascem e se mantem, daí também foi possível repensar o papel das teorias. Para 

Silva (2014, p. 84) 
O processo de produção de identidade oscila entre dois movimentos: de 
um lado, estão aqueles processos que tendem a fixar e a estabilizar a 
identidade; de outro, os processos que tendem a subvertê-la e a 
desestabilizá-la. É um processo semelhante ao que ocorre com os 
mecanismos discursivos e linguísticos nos quais se sustenta a produção da 
identidade. Tal como a linguagem, a tendência da identidade é para a 
fixação. Entretanto, tal como ocorre com a linguagem, a identidade está 
sempre escapando, a fixação é uma tendência e, ao mesmo tempo, uma 
impossibilidade. 

O processo da identidade cultural e social, explica o autor, que formam marcas de 

fronteiras simbólicas no qual cada pessoa ganha sua autonomia e autenticidade, 

consolidando o que quer e o que deseja construir para formar seu próprio caráter. A 

maneira e a forma como nos portamos em determinadas situações e ocasiões diante da 

sociedade, nossos posicionamentos diante de fatos específicos que envolvem nossos 

juízos e ideologias, são indicadores para constituí-las. 

Está em sintonia com fatos do cotidiano, envolvidos em conflitos que fazem pensar 

com diversas maneiras em relação a si e ao outro, praticar a alteridade no sentido de 
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respeitar, na qualidade de constituir-se diante dos contrastes tão distintos e das diferença, 

são acontecimentos imprescindíveis para determinar a construção de nossa identidade.  

3 INTERFACES ENTRE SOCIEDADE, IDENTIDADE E RECONHECIMENTO A PARTIR 
DA EMPIRIA. 

As esferas religiosas têm de modo geral uma estrutura de senso comum, formada 

por uma série de eventos que constituem um conjunto de ações que mobiliza a 

comunidade, tais como: novenas, terços, ladainhas e reuniões que estabelecem a 

programação dos eventos e como os membros do lugar irão estabelecer seus papeis. 

Muitas vezes traçar um paralelo para identificar a ação de cada sujeito se faz 

necessário para entender melhor a função que cada um desempenha na festividade, 

possibilitando analisar o cargo social e os papeis, mostrando uma identidade distinta e 

reconhecimento perante a comunidade. Em uma sociedade mista por várias identidades 

influenciada pelo processo de globalização há o risco de desordens, pois ao se 

estabelecer os cargos que cada um irá representar, cria-se poder e autoridade para que 

os outros membros da comunidade saibam que dentro de uma manifestação religiosa há 

uma divisão.    

O caráter festivo que gera em torno da localidade sensibiliza com as suas tradições, 

sentimento de pertencimento do local, bom nível de interação e ligação em redes com 

outros movimentos socioculturais. A dedicação na maior parte da população dessa 

comunidade reconhece que as relações e tradições pertencentes ao local faz com que o 

papel social seja reconhecido e respeitado, pois, os conhecimentos adquiridos com o 

passar do tempo ganham importância para o sentido de autoridade que os sujeitos 

constroem para manter vivo o imaginário do lugar, formando assim suas próprias 

identidades. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir desta pesquisa, foi possível verificar diferentes conotações que se refere ao 

reconhecimento de cada sujeito traçado pelas suas diversas identidades. Diante disso, na 

comunidade de Iririteua, região amazônica, que tem entre a população religiosa um grau 

de categoria que vai desde o padre ao zelador responsável pela limpeza da igreja, nota-se 

que devido às tradições, o respeito e a amizade superam qualquer hierarquia existente no 

grupo, sem que isso gere conflitos entre os diversos papeis. 
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Após conhecer a rotina de alguns sujeitos e as várias dificuldades vividas por 

alguns na comunidade, foi possível refletir a respeito de como os sujeitos lutam pela 

defesa de seu reconhecimento sem que os demais, a saber, os que vão para conhecer o 

lugar, os parentes que ali não mais residem, os turistas, entre outros, interfiram nesse 

reconhecimento e nas tradições que o local preserva.  

Questionando as relações entre reconhecimento, identidade e memória a partir do 

diálogo que se estabeleceu com teóricos que embasaram a pesquisa sobre o tema, 

caracterizou-se que o grupo de habitantes da comunidade que ali reside, determinam seus 

métodos de identificação e sabem que precisam resistir e se posicionar diante de 

questões na área da comunicação sociais, e diante de si próprio. Para ter seu direito de 

reconhecimento que registra sua marca nas suas trajetórias de ser, saber e viver 

contribuirá para sua valorização cultural.  

A história oral traçou caminhos que possibilitaram que as lembranças depositadas 

nas memórias do sujeito, com interpretações peculiares de cada um, dependendo da 

idade e do lugar, encontrassem uma solução para manifestar seu reconhecimento. Seus 

modos de vidas ressaltou a importância da autorrealização dos sujeitos da comunidade de 

Iririteua no período da festividade, valorizando os diversos contextos sociais.  

Com o intuito de esclarecer como a memória por intermédio da história oral 

percebeu as identidades e permitiu fazer reflexões de como resistir por seu 

reconhecimento diante da festa, ficou claro que o papel da comunidade se constitui num 

trabalho de reconhecimento, valorização e identidade cultural.  

A trajetória desse trabalho usou de observação dos sujeitos da comunidade de 

Iririteua município de Curuçá/PA que demarcaram por mediação de suas memórias, seu 

processo identitário e os modos e meios como se sociabilizam e constroem interações 

entre si, demarcando assim todas as suas possibilidades de crescimento e seu 

“Reconhecimento” perante sua cultura e tradição. 
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30 ANOS DE LEMBRANÇAS: TRAJETÓRIAS, SABERES E MEMÓRIAS DAS 
COSTUREIRAS DO BAIRRO DO LARANJAL EM BARCARENA/PA 

Natália Camila Ferreira de Souza (UFPA/FACS) 
Fabrício Tavares de Moraes (UFPA/PPGSA) 

RESUMO 
Este artigo visa fazer uma comparação temporal das trajetórias de vida de duas costureiras que 
trabalharam na fábrica de costura Vera Confecções, situada no bairro do Laranjal no município de 
Barcarena/PA. Almeja-se compreender a realidade das mulheres que trabalharam nesta fábrica de 
costura nas décadas de 70 e 80, período de implantação do Complexo Industrial de Alumínio 
Albrás/Alunorte que fez parte da inserção dos Grandes Projetos na Amazônia. Comparar com a 
realidade atual das mesmas trabalhadoras costureiras que ocupam ainda o mesmo cargo em uma 
nova fábrica de costura chamada UNPRO LTDA – Uniformes Profissionais. A metodologia adotada 
foi levantamento bibliográfico da temática da implantação de grandes projetos na Amazônia, 
saberes tradicionais, expropriação de comunidades tradicionais, migração do rural para o urbano e 
transformação de vida e do trabalho no modelo de “modernização” e industrialização da Amazônia. 
Por conseguinte, o campo de pesquisa propiciou alcançar as vivências destas mulheres por meio 
da memória e história oral a compreender as transformações ocorridas num período de trinta anos. 
O principal resultado foi que as interferências do projeto Albrás/Alunorte desencadeou 
transformações sociais, econômicas, culturais na região e para a população tradicional do 
município de Barcarena. O ofício da costura foi primordial para a manutenção de vida e das 
famílias das costureiras. 

PALAVRAS-CHAVE: Barcarena; Albrás/Alunorte; Vera Confecções; UnPro Ltda. 

30 YEARS OF REMEMBERS: TRAJECTORIES, KNOWLEDGES AND MEMORIES OF THE 
SEAMSTRESSES OF THE LARANJAL NEIGHBORHOOD IN BARCARENA/PA 

ABSTRACT 
This article aims to make a temporal comparison of the life trajectories of two seamstresses who 
worked at the Vera Productions sewing factory, located in the Laranjal neighborhood of Barcarena/
PA. It aims to understand the reality of the women who worked in this sewing factory in the 70's and 
80's, period of implementation of the Albras/Alunorte Aluminum Industrial Complex that was part of 
the insertion of the Great Projects in the Amazon. Compare with the current reality of the same 
seamstress workers who still occupy the same position in a new sewing factory called UNPRO 
LTDA - Professional uniforms. The methodology adopted was a bibliographic survey of the theme 
of the implementation of large projects in the Amazon, traditional knowledge, expropriation of 
traditional communities, migration from rural to urban and transformation of life and work in the 
model of "modernization" and industrialization of the Amazon. Therefore, the field of research 
allowed to reach the experiences of these women through memory and oral history to understand 
the transformations that occurred in a period of thirty years. The main result was that the 
interference of the Albras/Alunorte project triggered social, economic, and cultural transformations 
in the region and for the traditional population of the municipality of Barcarena. The craft of sewing 
was paramount to the maintenance of life and families of seamstresses. 

KEYWORDS: Barcarena; Albrás/Alunorte; Vera Production; UnPro Ltda. 

225



30 AÑOS DE RECUERDAS: TRAYECTORIAS, CONOCIMIENTOS Y MEMORIAS DE LAS 
COSTURERAS DEL BARRIO DE LARANJAL EN BARCARENA/PA 

RESUMEN 
Este artículo tiene como objetivo hacer una comparación temporal de las trayectorias de vida de 
dos costureras que trabajaban en la fábrica de costura Vera Confecções, ubicada en el barrio 
Laranjal de Barcarena/PA. Su objetivo es comprender la realidad de las mujeres que trabajaron en 
esta fábrica de costura en los años 70 y 80, período de implementación del complejo industrial de 
aluminio Albras/Alunorte que fue parte de la inserción de los grandes proyectos en la Amazonía. 
Compare con la realidad actual de las mismas trabajadoras costureras que todavía ocupan el 
mismo puesto en una nueva fábrica de costura llamada UNPRO LTDA. - Uniformes profesionales. 
La metodología adoptada fue una encuesta bibliográfica sobre el tema de la implementación de 
grandes proyectos en la Amazonía, el conocimiento tradicional, la expropiación de comunidades 
tradicionales, la migración de lo rural a lo urbano y la transformación de la vida y el trabajo en el 
modelo de "modernización" e industrialización de la Amazonía. Por lo tanto, el campo de 
investigación permitió llegar a las experiencias de estas mujeres a través de la memoria y la 
historia oral para comprender las transformaciones que ocurrieron en un período de treinta años. 
El resultado principal fue que la interferencia del proyecto Albras/Alunorte desencadenó 
transformaciones sociales, económicas y culturales en la región y para la población tradicional del 
municipio de Barcarena. El oficio de coser era primordial para el mantenimiento de la vida y las 
familias de las costureras. 

PALABRAS CLAVE: Barcarena; Albrás/Alunorte; Vera Confecciones; UnPro Ltda.  

INTRODUÇÃO 

 Na formação socioeconômica da região amazônica a partir da década de 70, houve 

uma intensa intervenção estatal estabelecida pelo Plano de Desenvolvimento para a 

Amazônia que viabilizava o processo capitalista de acumulação pautados na ideologia de 

integração para adquirir e explorar recursos naturais com acordos e parcerias entre 

empresas transnacionais e o Estado sob proteção do governo da ditadura militar (MAIA; 

MOURA, 1995, p. 223). 

A partir da instalação dos Grandes Projetos, o projeto Albrás/Alunorte localizado em 

Barcarena-PA, localizada a 40 km de Belém na microrregião do Baixo Tocantins, 

estrategicamente escolhido pela localização que permitia construção de portos e fácil 

acesso a capital, é voltado para produção de alumínio na exploração da região 

amazônica, sendo dirigida pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) em convênio com o 

Estado do Pará e sócio de empresa japonesa. Iniciando na década de 70, a disputa pelo 

controle do território e aquisições sociopolíticas constituem a história do município de 

Barcarena analisando aspectos econômicos, culturais e ambientais (CARMO, 2017, p. 

69). 

Na década de 80, a Albrás inicia suas atividades demonstrando efetivamente que 

sua atuação geraria transformações geográficas e impactos socioambientais dos 
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poluentes gerados, como contaminação da água e do solo gerados pela produção de 

alumínio e de alteração drástica da realidade econômica, social e cultural do município. 

O bairro do Laranjal, localizado em Barcarena-PA, cerca de 3 km do Porto de São 

Francisco foi um dos assentamentos destinados a atender a expansão populacional 

expropriada em busca de emprego e moradia, que eram cerca de 65 famílias no início 

(MOURA; MAIA, 1990, p. 68). Na época de sua criação, o bairro do Laranjal não dispunha 

de infraestruturas adequadas para atender as necessidades básicas das famílias que ali 

foram assentadas, como água encanada, energia elétrica, saneamento, entre outros bens 

e serviços. Por isso, o centro comunitário do bairro era de grande importância para a 

comunidade, uma vez que, era através dele que a comunidade manifestava suas 

reivindicações para os representantes da Albrás. 
O desenvolvimento foi consequência do capitalismo internacional no país 
com mega empreendimentos. A Amazônia já selecionada devido recursos 
exploratórios e políticos no período ditatorial recebeu investimentos capitais 
de modo que as condições sociais e ambientais foram subjugadas 
(MOURA; MAIA, 1990, p. 88). 

 Através do “Projeto de Desenvolvimento Social” desenvolvido pela Albrás nas 

comunidades assentadas, que visava a capacitação de mão-de-obra da população 

desapropriada, foi proposto para o bairro do Laranjal a criação de uma fábrica de costura 

que seria responsável pela confecção dos uniformes dos trabalhadores da Albrás.  

Após uma série de conflitos internos, entre a Vera Confecções, o centro comunitário 

e a Albrás, a antiga fábrica de costura foi desativada desestruturando novamente as 

trajetórias de vida das sócio-proprietárias pelas limitadas oportunidades de trabalho, 

principalmente para as mulheres, na comunidade. 

Atualmente, duas sócias da antiga fábrica de costura, Dona Leci e Dona Regina 

continuam no ramo da costura com uma nova fábrica chamada UnPro Ltda. – Uniformes 

Profissionais, em outro prédio com aquisição própria sem vinculações com a Albrás e com 

o centro comunitário.  

Dona Maria Leci da Silva Costa tem 62 anos, é viúva, tem 8 filhos, e trabalha como 

costureira e administra a fábrica de costura. Dona Regina da Costa Silva tem 60 anos de 

idade, é divorciada e tem 8 filhos. Atualmente trabalham na fábrica de costura, da qual é 

proprietária juntamente com a irmã. E a Dona Suely da Silva Costa, 40 anos, agente 

comunitária de saúde, é filha da Dona Leci e ajuda na parte administrativa da empresa.  
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O resgate das lembranças de todo esse processo compõe um corpo de memória 

individual de cada uma, se encontrando no narrar da história a coletividade dos fatos 

ocorridos que fizeram parte da vida das interlocutoras como construções desse grupo 

social. A memória recordada grupal das costureiras sobre a expropriação para a 

implantação do complexo industrial, das dificuldades encontradas para reinserção social, 

da recordação de como foi transmitido o ensinamento das técnicas e saberes da costura 

são o produto de grupo que possui significância social. 
Nós costurava no papel. Ela desenhava no quadro, ela desenhava no 
papel. Ela desenhava primeiro no quadro e depois desenhava no papel 
tudinho, aí ela mandava nós recortar. Nós recortava tudinho e depois nós 
costurava sem linha, eu lembro (entrevista com Suely, 10/11/2017) 

A proposta é realizar um estudo comparativo entre gerações anteriores (década de 

80). A trajetória de vida dessas mulheres é relembrada através da memória, que possui 

grande influência no processo psicológico, pois o presente recebe interferência de 

representações passadas juntamente com o envolvimento do presente e do passado, 

sendo a memória uma força subjetiva ativa e invasora (BOSI, 1994, p. 9). 
Portanto, esta pesquisa busca compreender, perante as transformações apresentadas – e tendo 
em vista as dinâmicas sociais modificadas a mais de 30 anos - as alterações e perspectiva de vida 
das duas sócias – Dona Leci e Dona Regina, interlocutoras centrais da pesquisa. 

O Relatório de Pesquisa denominado “A Reorganização do Espaço de Trabalho e 

do Espaço Doméstico das Famílias de Barcarena: os efeitos do projeto Albrás-Alunorte”, 

das professoras Edila Moura e Maria Lúcia Maia (1990), proporcionou uma análise em 

campo dos fortes impactos da implantação do Complexo Albrás/Alunorte na trajetória de 

vida das famílias camponesas tradicionais que ocupavam as áreas que foram destinadas 

ao projeto. Este embasou o estudo da pesquisa, bem como a contribuição de Dona Leci e 

Dona Regina, que participaram das entrevistas do relatório citado acima e detalha todo o 

processo histórico percorrido pelas duas trabalhadoras da fábrica de costura criada para 

fomentar o trabalho da população local, afetadas no processo de remanejamento em 

massa dos expropriados do local, em que foi implantado a ALBRAS/ALUNORTE a trinta 

anos atrás.  

A segunda etapa foi constituída pela ida a campo, as entrevistas foram realizadas 

na atual fábrica de costura localizada no bairro do Laranjal, seguindo o roteiro de 

entrevistas semiestruturadas, contendo perguntas centrais para orientar o percurso da 

entrevista, abordando aspectos subjetivos de vida, trabalho, saberes, identidade e 
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perspectivas de futuro. Essas entrevistas foram embasadas sob a metodologia da história 

oral, cujo estudo dessa pesquisa é recuperar suas trajetórias de vida e saberes regionais 

do ofício da costura. A interação em campo possuiu suma importância pela valoração da 

história oral das duas interlocutoras regionais que acompanharam a transmutação da base 

econômica rural e modo de vida tradicional para modelos capitalistas provindos de 

projetos estatais/privados com atuação de multinacionais desencadeando todo um 

processo de reorganização social, cultural e político. 

1. A REORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DE TRABALHO E DO ESPAÇO DOMÉSTICO: O 
CASO DO BAIRRO DO LARANJAL 

Para implantação do Complexo Industrial do Projeto Albrás/Alunorte no município 

de Barcarena, foi necessária desapropriação de parte da comunidade local para 

assentamentos definindo todo um processo de reorganização social e mudança de 

práticas produtivas existentes. O processo de expropriação para a implantação da Albrás 

impactou nas formas de organização social presentes e das formas da prática do trabalho. 

Portanto, almeja-se analisar os efeitos da modernização que foi imposto nas relações 

sociais tradicionais dos camponeses que ocupavam aquele território e suas implicações 

para modo de sobrevivência local, em especial das mulheres costureiras que vivenciaram 

todo esse processo.  

 A modernização do grande empreendimento implantado de modo estrategicamente 

insuficiente para aquela comunidade acarretou mudanças do trabalho rural praticado. O 

crescimento econômico pouco inseriu a comunidade no processo capitalista de trabalho 

assalariado, acarretando um crescente estoque de expropriados desprovidos de seus 

modos de vida tradicional e não inclusos na demanda de mão-de-obra local e dinâmica do 

capital. A Albrás não absorveu os moradores da região principalmente pelo baixo nível 

educacional e de instrução, desencadeando um fenômeno de subempregos temporários e 

precários admitidos por empreiteiras prestadoras de serviço, como foi o caso da fábrica de 

costura Vera Confecções e trabalho informal para a multinacional.  

As famílias remanejadas para os assentamentos localizados em torno do complexo 

de alumínio foram impossibilitadas de recriarem seu antigo modo de vida tipicamente 

camponês como era nos sítios, pois a primeira inciativa foi o cercamento do espaço cujo 

atuava o sistema de “mutirão”, da caça, da pesca e do extrativismo florestal 

desmantelando as relações de parentesco e religiosas presente na região. 
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A noção de sítio evoca uma construção de territorialidade, de organização 
social e de práticas culturais das unidades familiares, com base no uso 
comum dos recursos naturais, nas regras de usufruto e nas condições de 
acesso. A figura da posse e da propriedade é menos relevante que o direito 
de usufruto. A base dominial da terra estava reconhecida pelos costumes, 
na tradição e solidariedade e na constituição da herança. Os trabalhos 
realizados dependiam da cooperação com participação da “parentela” dele 
resultava uma vida no sítio com fartura (ACEVEDO MARIN; MAIA, 2014, p.
5) 

Dona Leci vivia da roça com a família, o marido e os filhos. Fazia artesanato para 

conseguir renda extra com os ensinamentos de sua avó. Dona Regina morava com o ex-

marido e os cinco filhos num sítio situado no Burajuba. Sem acesso à escola, a vida 

dependia da roça e das ocupações domésticas da casa. 

Eu não tive feliz na infância, perdi meus pais muito pequena, fui trabalhar 
na casa de uma família em Belém, tomar conta de uma menina, fui por Rio 
com essa família, voltei quanto tinha 15 anos, casei cedo, tive meus filhos 
cedo, meu marido bebia, bebia e me maltratava. Eu não fui feliz na infância, 
não fui feliz no casamento (entrevista com Regina. 10/11/2017) 

Os impactos sociais que as famílias tradicionais rurais sofreram evidenciou que o 

espaço atingido nesse processo alterou o modo de vida vigente, na organização 

geográfica e cotidiana dos indivíduos que era pautado sobre relações inter-familiares 

originárias de agrupamentos familiares afetados pelo processo de expropriação 

(VASCONCELLOS, 1996, p. 28). 

2. FÁBRICA DE COSTURA VERA CRUZ CONFECÇÕES 

A Vera Confecções foi criada em 02 de outubro de 1987, tendo dez mulheres como 

sócias desta microempresa, que trabalharam durante seis anos com a Albrás para a 

confecção dos uniformes de seus trabalhadores. Esta microempresa foi pioneira na época 

ao incorporar a mão-de-obra feminina na região.  
A criação da fábrica de costura foi uma clara causa desse processo invasivo de alteração das 
formas de trabalho, transformando a conduta do trabalho camponês para o assalariado que 
adentra no processo de proletarização modificando as relações de trabalho e reestruturando as 
relações sociais de produção provindas da modernização das atividades (MAIA; MOURA, 1995, p. 
257). 

Por meio do centro comunitário, o “Projeto de Desenvolvimento Social” que a Albrás 

promoveu aos desapropriados com o objetivo de oferecer qualificação aos moradores 

buscou diminuir os impactos causados à comunidade devido a transição do modo de 
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trabalho rural ao modelo capitalista assalariado que os grandes projetos impuseram a 

esses moradores. 

A geração de emprego para mão-de-obra feminina, as promessas de melhoria de 

vida tanto da Albrás, quanto da CODEBAR (Companhia de Desenvolvimento de 

Barcarena) eram grandiosas diante do alto índice de desocupados entre os 

desapropriados desqualificados depois da expulsão da terra e remanejamento para 

assentamentos. 

A Albrás financiou cursos, incluindo o curso de cortes costura ministrado no bairro 

do Laranjal e em outras comunidades, por meio centro comunitário, posteriormente o 

SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) atua para reforçar os cursos e 

certificar os participantes.  

Os projetos sociais que a Albrás oferta a população evidencia a interferência social 

que esta possui e a dependência que se produz para seus serviços. Isso acarreta 

neutralizações sociais diante dos descontentamentos e possíveis reivindicações, 

desmobilizando movimentações sociais, ou seja, a Albrás controlava a organização social, 

econômica e cultural nas comunidades. 
Ai tudo bem, a gente foi, deu uma alavancada boa, a gente não tinha da 
onde tirar mesmo, ai ficamos uns 6 anos trabalhando para Albrás, depois 
eles queriam que a gente fornecesse tudo, o material par fazer o uniforme 
deles, e a gente não tinha capital né (entrevista com Regina, 10/11/2017)    

Os investimentos que a Albrás deu para a criação da fábrica de costura Vera 

Confecções - inaugurada em setembro de 1987 – foram os maquinários e curso de corte e 

costura, materiais diversos – tecidos, tesouras -, em troca, a fábrica repassava uma parte 

dos lucros recebidos dos contratos para o centro comunitário.  
 A Vera confecções era constituída por dez sócio-proprietárias: Helena, Trindade, 

Deusarina, Deodora, Regina, Rosa Madalena, Doralice, Amarilda, Maria Luiza e Maria 

Leci. A divisão do trabalho era da seguinte forma: sete trabalhavam na costura, uma 

talhava os tecidos e duas cuidavam da parte administrativa da empresa. 
A atividade era exercida num prédio anexo ao centro comunitário cujo a Albrás efetuava o 

pagamento do aluguel. A empresa forneceu os maquinários, utilidades específicas da 

atividade como agulha, linha, tecidos, etc.  

A jornada de trabalho variava de 8 a 12 horas de trabalho por dia, podendo alterar 

conforme a quantidade de encomendas para entregar. Nota-se que a longa jornada de 

trabalho possui justificativa de medo de perder o contrato com a empresa, tendo em vista 
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que os técnicos da empresa pressionavam as costureiras com o prazo da entrega dos 

uniformes. 

Os lucros era divididos assim: uma parte para pagamento dos demais funcionários 

da fábrica, outra parte para pagamentos de taxas e impostos da empresa, reserva para 

pagamento da taxa do centro comunitário, que variava entre 5% a 10% do valor do 

contrato. O valor restante que sobrava era dividido entre as dez sócias igualmente. 

A maior produção da fábrica era voltada para as encomendas da Albrás com 

contrato que funcionava da seguinte maneira: mensalmente a fábrica entregava uma 

determinada quantidade de uniformes para Albrás, somente depois da entrega era 

efetuado o pagamento a fábrica. No total foram cerca de setenta e cinco contratos 

fechados com a Albrás segundo as costureiras. 

Demonstra-se a profunda dependência que a fábrica de costura tinha com a Albrás 

nos contratos das encomendas. Devido a inexperiência das trabalhadoras e alta 

quantidade de encomendas, a jornada de trabalho na fábrica de costura era estendida 

para cumprir a demanda dos uniformes. 

Nós trabalhava das 07:00 ao 12:00 h, aí pegava das 14:00 e não tinha hora pra 

largar quando era muito serviço (entrevista com Leci, 10/11/2017) 

3. DA INTRIGA AO DESMANTELAMENTO: O FIM DA FÁBRICA 

 Conflitos internos surgiram com a possibilidade de “privilégios” concedidos a Dona 

Leci, uma das sócias, por ter conseguido o emprego na fábrica pela ligação de parentesco 

matrimonial com o presidente do centro comunitário, na época era o senhor Izan Silva. Tal 

confronto deu-se no centro comunitário com a fábrica de costura pois devido a mudança 

da direção do centro, o novo presidente, senhor Lacerda propôs que o centro comunitário 

passasse a administrar a fábrica alegando que esta pertencia à comunidade e não às 

sócias, provocando reações contrárias das costureiras. 

A disputa da posse da fábrica entre o presidente do centro comunitário e as 

costureiras, reafirma que a falta de trabalho disponível na região propicia embates entre 

os indivíduos da mesma comunidade sob as possibilidades existentes de emprego. Este 

conflito acarretou em um processo judicial sobre quem de fato teria direito à fábrica de 

costura. No dia 03/10/1991, o centro comunitário ganha o processo judicial e as 

costureiras tiveram que sair do prédio anexo que pertencia ao centro comunitário.  
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A fábrica funcionou por 2 anos em outro local, mas com a diminuição de 

encomendas da Albrás em função do processo judicial sofrido, a dificuldade foi enorme e, 

por fim, a empresa rompeu o contrato com as costureiras. Após a saída da Albrás as 

sócias se separaram e venderam as máquinas dividindo o dinheiro entre si, seguindo cada 

uma seus caminhos, promulgando a falência da Vera Confecções. 

4. A NOVA FÁBRICA DE COSTURA UNPRO – UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA 

Duas das sócias, Dona Leci e Regina, decidiram continuar no ramo da costura e 

investiram em uma nova fábrica, a UnPro – Uniformes Profissionais Ltda. Continuam no 

ofício da costura por satisfação e por ser a principal qualificação.  
Dona Suely, filha de Dona Leci, atua na nova fábrica ajudando na administração da 

empresa, afirma que existe muitas dificuldades de manter financeiramente a empresa 

funcionando devido os gastos mensais fixo específico de costura – linhas, agulhas -, 

pagamento de funcionário e de contas em geral – água e luz.  
Tem mês que sim, tem mês que não. Tiro do meu salário para pagar 
energia. Elas fazem costuras por fora, mas é para elas se manterem né. O 
que é da empresa são os pedidos grandes que vem aí só que para manter 
mesmo a gente não consegue manter porque tem o salário para cada um, 
não dá (entrevista com Suely, 10/11/2017). 

Atualmente a fábrica de costura funciona na condição de microempresa e não 

recebe nenhum auxílio governamental ou privado de microcrédito para incentivar a 

produção local de trabalho. As proprietárias arcam com toda despesa e custos de 

manutenção da fábrica e ainda concorrem com as grandes fábricas de costura da capital 

para realização de trabalhos de encomendas têxteis.  
O meu sobrinho que faz as estampa pra gente. Sai caro pra gente porque 
ele paga pra fazer. Tudo isso, se a gente tivesse dinheiro a ente ia comprar 
uma máquina de estampar e uma de bordar, tá faltando pra nós aqui. 
Porque às vezes a gente não pega serviço por causa disso. Porque aqui o 
prefeito não ajuda a gente, prefere comprar roupa de fora também 
(entrevista com Leci, 10/11/2017) 

As costureiras relatam dificuldade para manter a fábrica sem o auxílio de 

encomenda para Albrás, sem grandes demandas de costuras, e com o mercado de 

trabalho formal na região restrito. A multinacional agora constituída pela Hydro/Alunorte, a 

companhia Nosk Hydro Asa comprou a Albrás. Continua não absorvendo a mão-de-obra 

local segundo as interlocutoras, contratando funcionários de fora por conta da alta 

qualificação profissional. 
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5. AS MEMÓRIAS DE 30 ANOS ATRÁS 

Este artigo teve o intuito de analisar como a criação da fábrica Vera Confecções 

afetou a vida das costureiras trabalhadoras. Das trajetórias de vida sob o processo de 

implantação do Complexo Industrial para implantação da empresa Albrás/Alunorte, da 

expropriação e reterritorialização como fator preponderante para mudanças do trabalho na 

vida das principais interlocutoras – Dona Regina e Dona Leci. 

Identificou-se que na antiga fábrica de costura as propostas da Albrás ludibriou 

essas mulheres com o descumprimento das promessas de investimentos, melhorias de 

vida para suas famílias e das perspectivas de trabalho que estas almejavam naquele 

período.  

Após trinta anos de todo esse processo, estas mulheres exprimem memórias de 

resistência, sobrevivência, coletividade, trabalho e representação diante dos impactos que 

um projeto mal formulado e realizado afetou todos da localidade de Barcarena na década 

de 70/80. 

Portanto, concluímos que o principal legado dessa trajetória foi o aprendizado do 

saber da costura, utilizado numa lógica de mercado com baixa inserção local de 

trabalhadores para sobrevivência. A profissão aprendida pelas duas costureiras foi 

primordial para a manutenção de suas vidas e de sua família. 

REFERÊNCIAS 

BOSI, Ecléa. Memória e Sociedade: lembranças de velhos. São Paulo: Companhia das Letras, 
1994. 

CARMO, Eunápio Dutra do. Territórios e conflitos: a relação de empresas de mineração com as 
comunidades em Barcarena. Belém: NAEA, 2017. 

MAIA, Maria Lúcia Sá; MOURA, Edila Arnaud Ferreira. A Reorganização do Espaço de Trabalho 
e do Espaço Doméstico das Famílias de Barcarena: os efeitos do projeto Albrás-Alunorte. 
Relatório de Pesquisa – 1990. Belém, 1990. 

______. Da farinha ao alumínio: os caminhos da modernidade na Amazônia. In: CASTRO, Edna; 
MOURA, Edila A. F.; MAIA, Maria L. S. Industrialização e Grandes Projetos: desorganização e 
reorganização do espaço. Belém: Editora da UFPA, 1995. 

MAIA, Rosane de Oliveira Martins; ACEVEDO MARIN, Rosa Elizabeth. A arte da resistência de 
comunidades paraenses tradicionais em Barcarena (Pará) face a ordem do progresso 
industrial. 38º Encontro Anual da ANPOCS, Caxambu, 2014. 

VASCONCELLOS, Ana Maria de Albuquerque. Assentamento: Reorganização do Modo de Viver. 
Dissertação (Mestrado) – Belém: NAEA, 1996.  

234



 

Discurso, Representações e Tecnologias Digitais 

A CONSTITUIÇÃO DE OBJETOS CIENTÍFICOS E DISCURSOS SOBRE PRODUTOS 
FLORESTAIS NÃO MADEIREIROS NO PARADIGMA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

235
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FLORESTAIS NÃO MADEIREIROS NO PARADIGMA DO DESENVOLVIMENTO 
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RESUMO: 
Este artigo busca discutir a construção do conhecimento científico e a produção de objetos 
científicos ligados aos recursos florestais, tendo como pano de fundo o campo das ciências 
sociais. A partir de uma orientação arqueológica nos interessa particularmente a categoria dos 
produtos florestais não madeireiros e sua constituição discursiva a partir de um saber científico-
econômico que investe o domínio biológico. No âmbito de uma crítica da ciência moderna, 
pretendemos situar nosso percurso metodológico como pesquisadores que lidam com estes 
recursos enquanto objeto de estudo, compreendendo os movimentos e contradições que marcam 
sua constituição enquanto tal. Nossa discussão nos leva a associar a emergência dessa categoria, 
enquanto objeto científico, aos saberes e discursos gestados no paradigma do desenvolvimento 
sustentável que preconiza a valoração econômica dos recursos biológicos como saída para sua 
manutenção. 

PALAVRAS-CHAVE: Produtos Florestais Não-Madeireiros; Objetos científicos; Desenvolvimento 
sustentável. 

LA CONSTITUCIÓN DE OBJETOS CIENTÍFICOS Y DISCUSIONES SOBRE 
PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS EN EL PARADIGMA DEL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
RESUMEN: 
Este artículo discute la construcción del conocimiento científico y la producción de objetos 
científicos relacionados con los recursos forestales, con el campo de las ciencias sociales como 
trasfondo. Desde una orientación arqueológica, estamos particularmente interesados en la 
categoría de productos forestales no maderables y su constitución discursiva basada en un 
conocimiento científico-económico que invierte el dominio biológico. En el contexto de una crítica 
de la ciencia moderna, pretendemos situar nuestro camino metodológico como investigadores que 
manejan estos recursos como un objeto de estudio, entendiendo los movimientos y 
contradicciones que marcan su constitución como tal. Nuestra discusión nos lleva a asociar el 
surgimiento de esta categoría, como objeto científico, con el conocimiento y los discursos gestados 
en el paradigma del desarrollo sostenible que aboga por la valoración económica de los recursos 
biológicos como una salida para su mantenimiento. 
 
PALABRAS CLAVE: Productos Forestales no maderables; Objetos cientificos; Desenvolvimiento 
sustentable. 

THE CONSTITUTION OF SCIENTIFIC OBJECTS AND DISCUSSIONS ON NON-WOOD 
FOREST PRODUCTS IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT PARADIGM 

ABSTRACT: 
This work discusses the scientific knowledge construction and the production of scientific objects 
related to forest resources, with the social sciences field as background. From an archaeological 
orientation we are interested in the category of non-timber forest products and their discursive 
constitution based on a scientific-economic knowledge that invests the biological domain. In the 
context of a critique of modern science, we intend to situate our methodological path as 

 Graduada em Comunicação Social (UFPA), Mestre em Comunicação e Cultura (ECO/UFRJ), Doutoranda 128

em Desenvolvimento Sustentável do Trópico úmido (NAEA/UFPA). 
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researchers who deal with these resources as an object of study, understanding the movements 
and contradictions that mark their constitution. This discussion leads us to associate the 
emergence of this category, as a scientific object, with the knowledge and discourses produced in 
the sustainable development paradigm that advocates the economic valuation of biological 
resources as an outlet for their maintenance. 

KEYWORDS: Non-timber forest products; Scientific objects; Sustainable development. 

 
INTRODUÇÃO 

 Nossa pesquisa de doutoramento, ainda em fase inicial, se dedicada à análise de 

práticas comunicativas acerca dos recursos florestais enquanto matéria prima principal de 

produtos de consumo inseridos em uma economia de mercado. É desse estágio de nossa 

aproximação com o objeto de estudo, e imbuídos de uma reflexão sobre o fazer científico, 

que nos propomos a revisar nossos próprios procedimentos científicos, suas perspectivas 

e métodos. Neste exercício de reflexão, buscamos dar um passo atrás e empreender uma 

análise das práticas e discursos que investem o campo científico em torno dos recursos 

próprios das florestas, especialmente aqueles atualmente classificados como produtos 

florestais não-madeireiros. Esse exercício de estranhamento do objeto de estudo se dá a 

partir de um intenção epistemológica: buscamos desnaturalizar a categoria com a qual 

temos trabalhado, para que possamos, em última instância, compreender os processos 

que a tornaram possível - e, a partir daí, avançar.  

 É partindo da questão clássica do campo das ciências sociais, acerca da relação 

entre economia e sociedade, que procuramos nos aproximar do tema, como 

pesquisadores que falam a partir do campo da comunicação, interessados não somente 

na relação dos recursos biológicos e sua inserção em um discurso econômico, mas 

sobretudo na constituição de um campo discursivo em que se torna possível, necessária e 

desejável uma categoria como a de produtos florestais não-madeireiros. Ensaiamos esta 

introdutória reflexão sobre o conhecimento científico, nós mesmos como sujeitos 

fazedores de ciência, buscando produzir questões que contribuam para posteriores 

reflexões metodológicas e epistemológicas, nossas e de nossos pares.  
 Nesse percurso nos propomos a assumir uma postura de estranhar os objetos ora 

naturalizados ou fixados, indagar sua constituição e as bases que ensejaram a 

predominância desta e não de outras definições possíveis. Não pretendemos desta 

posição nos excluirmos do campo que analisamos, uma vez que nele estamos 

diretamente implicados, tendo nossas análises por ele permeadas e, em última instância, 

alimentando-o com nossos resultados.  
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 Assim, a proposta deste texto é encontrar pistas para análise dos bens florestais 

como objeto de interesse de um campo científico interdisciplinar. Considera-se, neste 

enfoque, a emergência e instituição, sobretudo nas últimas três décadas, da noção de 

desenvolvimento sustentável, paradigma que preconiza práticas econômicas mais 

produtivas, com capacidade de incrementar as atividades econômicas, sustentando 

populações locais com maiores níveis de renda e menos impacto ambiental em nível 

global. Reconhecemos ainda a discussão epistemológica em torno dos limites da ciência 

moderna e do próprio projeto da modernidade, e, daí, nossa tarefa de contribuir com a 

construção de uma “nova ciência” (GERMANO, 2011), e novos rumos na produção de 

conhecimento. 

 Nesse sentido, nos apoiamos especialmente nas leituras de Marcelo Germano, 

Gaston Bachelard, Michel Foucault e Paul Feyerabend para a) nos indagarmos sobre o 

fazer científico e suas especificidades na modernidade; b) identificarmos os caminhos que 

estão relacionados à produção de um objeto dentro do campo do conhecimento científico; 

e c) identificar os diferentes discursos que constituem um conceito como o de produtos 

florestais não-madeireiros, de forma que possamos embasar um método capaz de dar 

conta das múltiplas camadas que investem nosso objeto de estudo. Essa escolha 

epistemológica, se justifica, no âmbito de um programa interdisciplinar dedicado aos 

temas amazônicos, na medida em que deseja elucidar os diferentes domínios que 

conformam os objetos científicos relacionados a esses temas.  
 Para dar conta dessa aproximação, além das obras dedicadas ao tema da 

epistemologia, visitadas durante o curso, lançamos mão de uma leitura não sistematizada 

de documentos institucionais relevantes à temática do desenvolvimento sustentável, de 

diferentes publicações científicas dedicadas às florestas, assim como de duas publicações 

não acadêmicas, em que o tema da biodiversidade aparece associado a um caráter 

mercadológico. Essa exploração não se pretendeu exaustiva ou teve a intenção de dar 

conta da totalidade de documentos e obras publicados sobre os temas, mas antes 

possibilitar entendimentos e conexões naquilo que marca sua centralidade em diferentes 

momentos. 

CIÊNCIA MODERNA E A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO  

 O período caracterizado como modernidade sucede a Idade Média e a encerra, 

opondo nos âmbitos econômico, político e ideológico as luzes da racionalidade à 
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escuridão caracterizada pelo feudalismo, a economia de base agrícola e a mentalidade 

teológica. Em oposição ao obscurantismo medieval, a ciência moderna emerge como 

modelo ideal de produção de conhecimento na modernidade, identificada como uma nova 

maneira de pensar a realidade, em que prevalece o racionalismo e impõe-se o método 

empírico e experimental.  

 Negando os pressupostos teológicos que fundamentam o período anterior, a 

modernidade se constitui em um processo de laicização, “emancipando a mentalidade – 

sobretudo das classes altas – da visão religiosa do mundo e da vida, ligando-a a história e 

à realidade de suas transformações, o que vai conduzir a uma nova maneira de ver o 

mundo e uma nova forma de construção do conhecimento.” (GERMANO, 2012, p.111). A 

ciência moderna, esse novo modo em que o conhecimento passa a ser produzido, reflete 

as bases culturais e ideológicas próprias da modernidade, prevalecendo em seu bojo a 

objetivação e a racionalidade, que irão submeter diferentes domínios à investigação isenta 

de mistificações. Inscreve-se neste contexto a filosofia positivista inaugurada por Augusto 

Comte, advogando o conhecimento científico como única forma de conhecimento 

verdadeiro. Produto da tradição cartesiana, marca-se uma dicotomia entre ciências 

humanas e ciências naturais a partir da oposição entre mundo do espírito e mundo da 

matéria. A validade das teorias está condicionada à sua comprovação através de métodos 

científicos comprovados pelas regras metodológicas do pensamento vigente. No seio da 

modernidade, essa corrente filosófica tributa o próprio progresso da humanidade aos 

avanços científicos. Do mesmo modo, a prática positivista da ciência concebe o fazer 

científico como neutro e objetivo, capaz de conduzir à verdade e ao alcance da certeza 

através do uso da técnica. A ciência é então o campo em que se reivindica a emancipação 

do homem, a ser realizada através de seus procedimentos e produtos. 
 Consolidado com a revolução industrial o projeto moderno começa a apresentar 

sinais de crise após aproximadamente dois séculos desde a sua emergência. Ao longo do 

século XX as promessas da modernidade, incluindo aquelas vinculadas às realizações da 

ciência moderna, se mostram inacabadas ou mesmo contrárias aos seus pressupostos 

originais. Sucessivas crises visualizadas nos domínios políticos, econômico e sociais 

evidenciam o “mal-estar” que envolve a modernidade. “Da Família ao Estado, da Escola 

ao Trabalho, das Ciências Naturais às Ciências Sociais, todos os importantes pilares nos 

quais a modernidade se apoia, também estão em crise”. (GERMANO, 2011, p. 116). Trata-

se de uma crise ampla, que atravessa diferentes elementos constituintes da modernidade, 
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no qual a ciência moderna cumpre importante papel. Vinculada a uma sociedade desigual 

e de bases capitalistas, o projeto da ciência moderna dá a ver as ambiguidades e 

contradições do projeto racional iluminista que, se por um lado é capaz de avanços e 

conquistas tecnológicas antes inimagináveis, também se mostra incapaz de cumprir as 

promessas de igualdade, emancipação e paz. Com a bomba atômica a humanidade 

testemunha níveis de letalidade nunca antes experimentados, produzidos pelo domínio da 

técnica, enquanto o controle da natureza, antes de garantir acesso igualitário aos recursos 

naturais essenciais à vida, se traduz em destruição e produção de escassez.  

 Evidenciadas as contradições próprias da produção científica no contexto da 

modernidade, sucessivas críticas ao seus métodos e pressupostos são produzidas. A 

promessa do desenvolvimento e o mito da neutralidade da ciência são questionados a 

partir de uma perspectiva crítica que problematiza a instrumentalização da ciência e as 

práticas inerentes ao seu modo de produção no paradigma da modernidade. Diferentes 

pensadores passam a empreender necessários questionamentos sobre as bases que 

investem o fazer científico.  

 No campo da filosofia, a pujante obra do francês Gaston Bachelard, contribui de 

forma preponderante para a discussão em torno do fazer científico. A obra de Bachelard 

pode ser dividida em dois grandes percursos que traduzem sua dupla filiação, à filosofia e 

à estética. O primeiro percurso esteve dedicado à poética, enquanto o segundo, 

compreende a epistemologia e a história da ciência, lançando luz crítica sobre o 

conhecimento científico e suas formas de construção. 

 Bachelard situa suas reflexões epistemológicas através de uma psicanálise do 

conhecimento, que possibilitaria através do exame da racionalidade que rege o fazer 

científico, identificar falsos valores e pressupostos mistificadores, libertando o espírito 

científico daquilo que o afasta da consciência de si. Em A formação do espírito científico, 

Bachelard divisa as diferentes etapas históricas do pensamento científico, para abordar as 

dimensões da ruptura epistemológica entre o senso comum e a ciência do início do século 

XX. Essas etapas incluiriam um estado pré-científico, compreendendo a Idade Média 

(século XVI até início do XVIII); o estado científico, que se delineia entre o fim do século 

XVIII até início do século XX; e, finalmente, aquele identificado pelo filósofo como o novo 

espírito científico que teria início com a publicação da teoria geral da relatividade, de Albert 

Einstein, em 1905. De acordo com o argumento de Bachelard, este novo espírito científico 

é marcado pelo necessário movimento da ciência em direção à ruptura com os 
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pressupostos que a imobilizam e impedem de atingir o derradeiro estado de abstração do 

conhecimento.  

 O estado pré-científico, algo como nascedouro da ciência, é dominado pelo que 

Bachelard identifica como obstáculos epistemológicos marcados pela produção de uma 

visão imediata do mundo fenomênico, que trava o processo de abstração. Nesta visada, o 

conhecimento se faz por meio de rupturas e vencendo os obstáculos epistemológicos que 

estariam associados às causas da inércia e da regressão do pensamento científico. “A 

noção de obstáculo epistemológico pode ser estudada no desenvolvimento histórico do 

pensamento científico e na prática da educação” (BACHELARD, 1996, p. 21) 

 De forma concreta, a noção de ruptura epistemológica apresentada por Bachelard 

se coloca de forma diametral em relação a uma visão cumulativa e evolutiva da produção 

do conhecimento, reconhecendo a ciência como constante recomeço. O ato de conhecer 

abrigaria rupturas sucessivas e exigiria um esforço de elaboração capaz de conduzir a 

formas mais complexas de conhecimento.  

 Também reconhecendo as diferentes formas em que a construção do conhecimento 

científico foi debatida, o físico Thomas Kuhn, a partir de A estrutura das revoluções 

científicas, obra publicada originalmente em 1962, produziu um importante deslocamento 

na percepção dos processos de formação dos conteúdos científicos. No contexto de 

crítica da ciência nos anos 1960 e 1970, Kuhn descreveu o modo a partir do qual 

mudanças paradigmáticas dão conta de rupturas e interferências que investem a 

construção do conhecimento científico. O argumento evidenciado pelo autor lança luz 

sobre a falsa noção de uma produção cumulativa do conhecimento, sendo esta tributária 

de disputas e contradições, o que coloca em xeque a suposta neutralidade da produção 

do conhecimento científico moderno. 

Quanto mais cuidadosamente estudam, digamos, a dinâmica aristotélica, a 
química flogística ou a termodinâmica calórica, tanto mais certos tornam-se 
de que, como um todo, as concepções de natureza outrora correntes não 
eram nem menos científicas, nem menos o produto de idiossincrasias do 
que as atualmente em voga. (KUHN, 2006, p. 21) 

 Tais análises contribuem para situar, no campo da epistemologia, o entendimento 

da ciência como produto de relações humanas. O campo científico é ao mesmo tempo 

palco e produto de construções sociais e históricas. O pensamento de Canguilhem acerca 

da ideologia da ciência e a leitura de Habermas sobre o caráter ideológico da ciência e da 
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técnica compõem o rol de leituras críticas sobre a prática científica. Diante das 

mistificações sobre o seu próprio fazer, cabe ao cientista permanecer vigilante aos 

atravessamentos contínuos dos quais a ciência é resultante. 

 É neste ponto que gostaríamos de estabelecer um diálogo com as contribuições do 

pensamento de Paul Feyerabend no âmbito de uma filosofia da ciência, apresentado de 

forma instigante em seu primeiro livro, Contra o método, de 1972. Junto a outros filósofos 

da ciência, como Imre Lakatos, Feyerabend compõe o campo de pensamento que nos 

anos 1960 e 1970 combate certa essência positivista na reflexão sobre a ciência e seus 

métodos. Na inspiração de uma teoria anárquica da teoria do conhecimento, Feyerabend, 

ataca a posição racionalista e os pressupostos de que ordem e obediência aos métodos 

consagrados conduziriam ao progresso. Tal normatividade, de forma oposta, teria o efeito 

de obstruir o progresso, uma vez que sua dinâmica levaria a preservar sempre a teoria 

mais antiga em detrimento de novas concepções. Apegados às próprias crenças, os 

cientistas da ordem teriam como produto a eterna prevalência de teorias mais antigas, e 

não daquelas que melhor fariam o conhecimento avançar. 

Dessa forma, a ciência se aproxima do mito, muito mais do que uma 
filosofia científica se inclinaria a admitir. A ciência é uma das muitas formas 
de pensamento desenvolvidas pelo homem e não necessariamente a 
melhor. (...) Como a aceitação e a rejeição de ideologias devem caber ao 
indivíduo, segue-se que a separação entre o Estado e a Igreja há de ser 
complementada por uma separação entre o Estado e a ciência, a mais 
recente, mais agressiva e mais dogmática instituição religiosa. 
(FEYERABEND, 1977 p. 447) 

 Nas bases de um anarquismo teórico Feyerabend propõe uma proliferação de 

teorias por meio de um movimento contra-indutivo capaz de produzir uma resistência ao 

próprio status quo. Nesse intuito, o pluralismo metodológico defendido pelo autor 

preconiza a exploração da evidência, na contra-mão de uma visão conformista e 

dogmática que serviria unicamente à preservação reacionária, limitando os avanços na 

ciência. O filósofo aponta os limites do indutivismo, que privilegia a experiência como 

parâmetro para atribuir legitimidade a uma teoria, e sua tendência a conduzir à repetição 

com base no reconhecimento de teorias assentadas. Para avançar é preciso operar por 

fora de um normatismo metodológico, recorrendo “a hipóteses que contradizem teorias 

confirmadas e/ou resultados experimentais bem estabelecidos”. Feyerabend nos faz um 

chamado sobre nossa prática, no sentido de nos deslocarmos do próprio quadro que nos 

fixa e, a partir daí, sermos capazes do novo. 
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 Se desejamos avançar em nosso percurso na produção científica, abandonando os 

vícios e armadilhas que se colocam ao pensamento no campo das ciências, é necessário 

atentarmos para os modos como tais entraves se delineiam. Bachelard alerta para a 

necessidade de uma elaboração racional que permita transpor o obstáculo epistemológico 

a que o fazer científico está submetido, buscando construir conceitos que possam figurar 

como elementos de leis complexas. Os métodos, cujo papel seria o de orientar as 

investigações e não determiná-las, devem ser capazes de confrontar noções fixadas, 

questionar aquilo que o conhecimento de uma época assume como natural, não pela 

simples contestação, mas para permitir que a construção do conhecimento científico 

possa construir novas noções, indo além do que está consolidado. 
 
A ARQUEOLOGIA DO SABER E A CONSTRUÇÃO DOS DISCURSOS CIENTÍFICOS 

 Em A arqueologia do saber, originalmente publicado em 1969, o filósofo francês 

Michel Foucault discorre sobre as origens das ciências humanas e suas especificidades 

enquanto campo de discurso. Filósofo e historiador, dedicado a indagar os jogos próprios 

à formação das ideias, Foucault empreendeu de forma frutífera um percurso através de 

uma história dos sistemas de pensamento.  

 Em seu trabalho acerca da arqueologia é particularmente cara a Foucault a noção 

de saber. O saber, mais do que a soma do que se assume como verdadeiro em 

determinado período, compreende um conjunto de elementos - condutas, singularidades, 

desvios - “formados de maneira regular por uma prática discursiva e indispensáveis à 

constituição de uma ciência”, mas que não se limita a ela. Um saber, nessa acepção, seria 

tanto o espaço onde é possível ao sujeito falar, quanto aquilo de que é possível falar em 

uma prática discursiva especificada. Neste domínio residem diferentes objetos, que 

podem ou não assumir um status científico. 

 A relação do saber com a ciência é de antecedência e permanência, uma vez que o 

saber não somente enseja como subsiste na ciência que o realiza. “A ciência localiza-se 

em um campo de saber e nele tem um papel, que varia conforme as diferentes formações 

discursivas e que se modifica de acordo com suas mutações” (FOUCAULT, 2008, p. 206). 

O saber está igualmente presente em demonstrações, ficções, reflexões, narrativas, 

regulamentos institucionais e decisões políticas.  

 Como o pano de fundo no qual se situam os diversos saberes, Foucault situa a 

noção de episteme como uma fatia de história comum a todos os conhecimentos, um 
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estágio geral da razão, uma certa estrutura de pensamento. A episteme funcionaria, 

assim, como estrutura geral que fundamenta o discurso científico em um dado momento 

histórico. Mais do que o simples cenário onde se localizam diferentes ciências, a episteme 

dá conta de como “se realizam as passagens à epistemologização, à cientificidade, à 

formalização” (FOUCAULT, 2008, p. 214) em cada formação discursiva. Os 

acontecimentos discursivos têm caráter histórico, sendo cada período caracterizado por 

uma articulação daquilo que se pode pensar, dizer e fazer.  

 Foucault remete às análises de Bachelard e de Canguilhem sobre o movimento 

não-linear de formação dos conceitos no âmbito da ciência. A constituição de um conceito 

envolve a história “de seus diversos campos de constituição e de validade, a de suas 

regras sucessivas de uso, a dos meios teóricos múltiplos em que foi realizada e concluída 

sua elaboração” (FOUCAULT, 2008, p. 5). É a partir dessa noção que optamos por 

abordar a discursividade em que são inscritos os produtos florestais. Nessa perspectiva 

não se trata apenas de refletir sobre textos em contraste com os períodos históricos, como 

aqui faremos, mas de indagar as formações discursivas, suas sistematicidades, e os 

movimentos pelos quais elas atravessam limiares de positividade, epistemologização, 

cientificidade e formalização. Essa é uma tarefa que, reconhecemos, apenas começamos. 

Numa posição interdisciplinar nosso movimento é de lançar luz sobre: domínio dos 

recursos naturais, especialmente aqueles de origem florestal, ocupam espaço em 

diferentes formações discursivas e constitui-se como tema de um saber científico, que não 

é exclusivamente biológico, nem unicamente social. Este domínio é terreno investido por 

diferentes disciplinas do conhecimento, e que se manifestam em discursos, não 

homogêneos nem lineares, mas cheios de “asperezas” e rugosidades lentamente 

acumuladas ao longo do tempo. Essas contradições e descontinuidades caracterizam as 

práticas discursivas e seus enunciados. 

 Queremos pensar enquanto cientistas sociais a gestão dos recursos naturais, 

reconhecendo o modo como esses objetos se apresentam e sobre como diferentes atores, 

em diferentes campos, compõe um discurso sobre eles. É importante frisar que ao abordar 

o tema de forma ampla, não restringimos a constituição do saber ao texto científico, 

considerando nesta concepção que outros discursos, como o literário, e o discurso 

midiático - textos jornalísticos e publicitários também têm algo a falar. Na acepção 

foucaultiana a arqueologia trataria de descrever discursos e analisar arquivos que 

envolvem o domínio das coisas ditas. O discurso científico, apesar de sua legitimidade 
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construída em relação aos demais discursos, obviamente não se equivale à e nem dá 

conta de produzir sozinho a realidade.  

 Faremos, mobilizados pelas noções expostas até aqui, uma exploração inicial pelos 

arquivos constituídos dentro desta formação discursiva e que compõem as classificações 

sobre recursos florestais. Supomos que a inscrição da categoria “recursos florestais” no 

discurso econômico revela a emergência, em diferentes contextos, de terminologias que 

irão aproximar os recursos biológicos, não apenas do vocabulário, mas de todo um 

domínio econômico que investe a natureza. Grupos de conceitos possíveis em uma 

formação discursiva que associa econômico e biológico. Na sequência nossa aproximação 

busca situar o conceito de produto florestal não madeireiros em sua relação com o 

paradigma do desenvolvimento sustentável, vendo este como pano de fundo onde seriam 

possíveis outras terminações correlatas como bens florestais, ativos da biodiversidade, 

serviços ecossistêmicos.  

 
O PARADIGMA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 Evocar a noção de paradigma, bem como da passagem de um paradigma a outro 

através do tempo, nos ajuda a compreender as realidades que estes ensejam. Residem 

neste nível as condições de possibilidade que tornam certos discursos e conceitos 

possíveis. Uma vez que as formações discursivas compreendem e extrapolam a 

disciplina, a arqueologia deve abordá-las não somente em sua capacidade de tornar as 

disciplinas possíveis, mas também de fazer existir textos jurídicos e posições políticas 

(FOUCAULT, p. 2008) 

 Acerca da consolidação de um debate público sobre as questões ambientais a 

partir da segunda metade do século XX, Portilho destaca o crescimento do chamado 

“movimento ambientalista” a partir do reconhecimento da crescente pressão das 

atividades humanas sobre o meio ambiente e sua interferência direta na qualidade de vida 

dos povos. “Como conseqüência da crescente legitimação da temática ambiental, 

diferentes segmentos da sociedade, incorporam e reelaboram, em diferentes ritmos e 

graus, o ideário ambientalista” (PORTILHO, 2004, p. 5). 

 É no ambiente dos organismos internacionais que as primeiras referências ao tema 

do desenvolvimento sustentável irão se manifestar. Em 1972, acontece, na Suécia, a 

primeira conferência da ONU sobre Meio ambiente e Desenvolvimento. Na ocasião o 

conceito utilizado foi o de ecodesenvolvimento. Em resposta com a indicação da então 
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primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, para chefiar a Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, este organismo demanda uma agenda 

propositiva em nível mundial para o meio ambiente. Em agosto de 1987 a comissão 

apresentou o documento Our commom future (Nosso Futuro Comum), também conhecido 

como relatório Brundtland. Este documento adota o conceito de “desenvolvimento 

sustentável”, definido como "aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias 

n e c e s s i d a d e s " . ( C O M I S S Ã O M U N D I A L S O B R E M E I O A M B I E N T E E 

DESENVOLVIMENTO, 1991, p.46) 

 Dez anos depois o conceito havia assumido centralidade em diferentes esferas de 

discussão do tema ambiental. Layrargues (1997) destaca o uso indiscriminado do conceito 

de desenvolvimento sustentável “em todos os foros de debate, documentos oficiais e 

publicações científicas”, como “termo definitivamente legitimado e absorvido pela 

comunidade ambientalista”, sobretudo após a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento, conhecida como ECO 92. Para o autor, haveria o 

entendimento amplo de que a passagem do ecodesenvolvimento ao desenvolvimento 

sustentável consistiria em uma “evolução conceitual”, que assumiria, inclusive, as duas 

conceituações como sinônimas. (LAYRARGUES, 1997). A ECO 92 também foi o epicentro 

de debates políticos e científico dando origem a diferentes materiais, como a Convenção 

da Diversidade Biológica (CDB). Com um marcado componente social, a CDB não apenas 

irá reconhecer  “a soberania dos países sobre os seus recursos naturais” como defender 

“o uso sustentável da biodiversidade e os direitos de populações indígenas e 

comunidades locais à repartição de benefícios pelo acesso e uso comercial de seus 

conhecimentos e práticas tradicionais associados à biodiversidade” (BELAS, 2012, p. 38). 

Apontando na mesma direção, documentos e convenções internacionais irão refletir a 

noção presente no relatório Brundtland de que a estratégia do desenvolvimento 

sustentável é aquela que visa a promover a harmonia entre a humanidade e a natureza. 

 A respeito da construção do socioambientalismo no contexto brasileiro SANTILLI 

(2005) nos diz que este é concebido tomando a inclusão de comunidades locais e seus 

conhecimentos e práticas, sobretudo ligadas a capacidade de manejo ambiental, como 

objeto das políticas públicas ambientais. Este campo tem sua constituição concebida a 

partir do ideário de que diante de nossas históricas desigualdade sociais. 
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um novo paradigma de desenvolvimento deve promover não só a 
sustentabilidade estritamente ambiental – ou seja, a sustentabilidade de 
espécies, ecossistemas e processos ecológicos – como também a 
sustentabilidade social – ou seja, deve contribuir também para a redução 
da pobreza e das desigualdades sociais e promover valores como justiça 
social e equidade. (SANTILLI, 2005, p.34) 

 Atrelando domínios sociais, políticos e econômicos ao debate ambiental, o conceito 

de desenvolvimento sustentável, em um movimento de reintegração das disciplinas em 

torno da superação de desigualdades e desafios então assumidos como globais, não 

apenas justifica, mas convoca ao debate político e à produção científica a partir de uma 

visada multi disciplinas. O projeto da modernidade e sua incapacidade intrínseca de dar 

conta da resolução de suas contradições é revisitado e revisto sem contudo questionar as 

bases racionalistas. O desenvolvimento em termos sustentáveis é considerado o caminho 

a ser seguido não apenas para o avanço econômico e tecnológico, mas para a 

manutenção dos recursos biológicos do planeta. Essa noção, com efeito, se realiza e 

amplia como cenário macro de constituição do desenvolvimento técnico, não sem críticas 

feitas no próprio bojo do conhecimento científico. Projeter as florestas, a água e os 

recursos biológicos em geral, sem abrir do desenvolvimento social econômico dos países 

“em desenvolvimento”, gradativamente configura uma agenda na qual não somente os 

governos devem tomar parte, mas em que a sociedade civil internacional, por meio de 

organizações não governamentais, se engaja. O argumento da redução da pobreza 

através da capacidade de inserção econômica dos recursos naturais, traduzida em 

atividades de comercialização e geração de renda pelos e para os grupos sociais tomados 

como vulneráveis, se liga a todo um campo de soluções que passam a investir a agenda 

social e política voltada aos países da periferia econômica mundial.  

PRODUTOS FLORESTAIS NÃO-MADEIREIROS, OBJETOS DA CIÊNCIA E DO 

DESEJO 

 O contexto apresentado anteriormente nos ajuda a compreender a necessidade 

colocada de se apresentarem soluções para um triplo desafio: desenvolver, incluir e 

conservar. No contexto amazônico a inserção econômica dos recursos florestais ganha 

diferentes contornos, sobretudo diante da visão de desenvolvimento territorial que busca 

processos que resultem na capacidade de aproveitamento destes recursos. Na “maior 

floresta tropical do planeta”, os desafios do “uso sustentável” ligam-se a diferentes 

realidades socioeconômicas que historicamente propiciaram a exploração de recursos 
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madeireiros, particularmente associada à conversão de floresta em pastagens, ao corte e 

queimada de floresta para cultivos pela agricultura familiar e à introdução do cultivo de 

grãos pelas indústrias agrícolas, destacando-se entre estes a pecuária como principal 

motor do desmatamento, devido ao seu alto potencial lucrativo para os produtores 

(MARGULIS, 2003).  

 Em uma visada econômica, o uso dos recursos florestais como caminho para 

superar as dificuldades do desenvolvimento local passa pela inserção e constituição de 

mercados que recebam os produtos florestais, sem contribuir para sua exaustão. Para dar 

conta dos status dos produtos florestais não madeireiros nesses cenários buscamos situar 

alguns arquivos entre produção de conhecimento, inscrição de políticas públicas e do 

debate da sociedade civil que estabelecem paralelo com a dimensão comercial. Diversas 

publicações científicas se dedicam ao tema das florestas, entre as mais destacadas estão 

as do Center for International Forestry Research  (CIFOR); a Commonwealth Forestry 129

Association  (CFA) e a revista Unasylva , da Food and Agriculture Organization (FAO). 130 131

No Brasil, além de publicações que transversalmente abordam o tema ele encontra 

centralidade na Revista Floresta , da Universidade Federal do Paraná. 132

 Ligada à ONU a FAO conta com 191 países membros, além da comunidade 

européia. Com centralidade entre as organizações internacionais dedicadas a agricultura e 

alimentação, e como principal referência mundial na centralização e publicação de dados 

referentes às florestas no mundo, a FAO desempenha importante papel na promoção e 

mesmo na regulação de conceitos associados a esses temas. Além de uma série de 

papers sobre as florestas , desde 1947 o programa de estatísticas florestais da FAO tem 133

compilado e reportado anualmente estatísticas sobre a produção, comercialização e 

consumo de produtos florestais com o objetivo de apoiar os países membros em melhorar 

informações sobre o setor florestal. O conteúdo desses dados, entretanto, esteve desde o 

início centrado nas dinâmicas de produtos florestais madeireiros. Segundo publicação da 

própria FAO, a coleta de dados sobre os não-madeireiros não é feita de forma sistemática 

 https://www.cifor.org/  129

 https://www.cfa-international.org130

 Revista científica de silvicultura e indústrias florestais da Food and Agriculture Organization (FAO) 131

www.fao.org/forestry/unasylva/en/

 https://revistas.ufpr.br/floresta132

 Ver FAO Forestry Paper series.  A FAO’s main series in forestry. Most volumes are published in several 133

languages.
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e encontra dificuldades devido a diversos fatores , incluindo a variedade de produtos 134

passíveis de inclusão nesta categoria e a ainda não materializada convergência de “uma 

definição universal dos produtos florestais não-madeireiros” (SORRENTI, 2017, p. 6, 

tradução nossa). Diante da proliferação de definições para os produtos de origem florestal 

e seus diferentes escopos, a organização buscou orientar a padronização de termos e 

alinhar conceitos, reunindo  

no ano de 1995, na cidade de Yogyakarta (Indonésia), especialistas em 
produtos florestais não-madeireiros de várias partes do mundo. Na ocasião, 
ficou acordado entre os vários especialistas procedentes de quase três 
dezenas de países, que a partir de então, seria usada a seguinte definição: 
‘non-wood forest products consist of goods of biological origin other than 
wood, as well as services, derived from forests and allied land 
uses’ (CARVALHO, 2001, p. 32). 

 
 A busca por uma definição conceitual a partir dos esforços de organismos 

internacionais como a FAO desempenha um importante papel na produção de 

conhecimento sobre a categoria. Este movimento, ele mesmo parte da constituição do 

tema de interesse, não tem efeito de cristalizar o conceito, mas possibilita que em 

diferentes domínios, acadêmicos e não acadêmicos, uma mesma noção seja empregada 

para dar conta desses recursos, agrupados como elementos de um discurso em torno de 

interesses e características que os assemelham. A publicação da FAO State of World’s 

Forest 2014 report (FAO, 2014) estimou que os PFNM, em 2011, geraram US$88 bilhões 

e o consumo de 76 million toneladas de alimento provenientes das florestas. Em um 

universo discursivamente partilhado são evocados os potenciais benefícios 

socioeconômicos das florestas, considerando o papel dos produtos florestais não 

madeireiros para geração de renda, segurança alimentar, necessidades humanas básicas 

e melhoria da qualidade de vida. 

 No contexto de projetos e programas não governamentais, retomamos as 

discussões e experiências compartilhadas em duas publicações que englobam o tema dos 

produtos florestais no Brasil. A primeira delas Biodiversidade: é pra comer, vestir ou passar 

no cabelo (2005) publicada por organizações ambientalistas não governamentais atuantes 

no Brasil, incluindo WWF Brasil, TNC (The Nature Conservancy), CEBDS (Conselho 

 “(1) the use of NWFPs is often confined to the informal sector and is thus very difficult to capture through 134

formal statistics; (2) the wide variety of products and species that could potentially fall into this umbrella 
category is extremely vast; and (3) convergence on a universal definition of NWFPs has not yet materialized. 
As a result, to this day, systematic data collection on NWFPs continues to be difficult”. (SORRENTI, 2017, P. 
6)
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Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável) e IEB (Instituto Internacional 

de Educação do Brasil) se dedica a discutir os esforços empreendidos pela sociedade 

brasileira na implementação da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). A iniciativa 

contou com o apoio financeiro da USAID, do Banco Mundial, da Companhia Vale do Rio 

Doce e a GTZ (Agência de cooperação técnica da Alemanha). Dividido em três seções o 

livro aborda: a) as ações de instituições diretamente relacionadas à conservação ou ao 

uso sustentável da biodiversidade. Estas, atuantes em campo, desenvolvem 

oportunidades de conservação e promovem formas de uso mais racional dos recursos 

naturais trabalhando com espécies, recursos genéticos, ecossistemas e comunidades; b) 

os programas ou conjuntos de ações institucionais que estimulam a conservação e o uso 

sustentável da biodiversidade através da mobilização de “recursos para a conservação, 

agregando valor aos produtos dela derivados”. Entre estas estão incluídos bancos, 

certificadoras e instituições dedicadas “ao capital humano” e c) as experiências ligadas “à 

informação sobre a biodiversidade na mídia e ao esforço de valorização do conhecimento 

dos povos indígenas, principalmente por meio da informação sobre sua importância”.  

 A segunda publicação Xingu: Histórias dos produtos da Floresta, lançada em 2007 

pela organização não governamental Instituto Socioambiental (ISA), junto a pesquisadores 

e ativistas, apresenta práticas desenvolvidas por comunidades indígenas do Alto Xingu 

(PA) e comunidades ribeirinhas da Terra do Meio que, segundo os autores, convidam a 

uma reflexão inovadora sobre a relação entre comunidades nativas e sua relação com os 

mercados. Além das iniciativas ligadas às atividades produtivas inscritas nas práticas de 

seus territórios, são apresentados os processos realizados ao longo de duas décadas e as 

relações que povos indígenas e populações tradicionais passam a estabelecer a partir do 

comércio de produtos agroflorestais em uma economia de mercado. Os projetos, 

identificados como voltados à estruturação de atividades econômicas regulares, dão conta 

de diferentes iniciativas, incluindo entre os não-madeireiros comercialização de mel e o 

fornecimento de óleos vegetais à indústria de cosméticos. O livro coloca como um dos 

maiores desafios de nosso tempo a transição de uma economia da destruição para o que 

configuraria uma economia do conhecimento da natureza. É interessante observar a 

relação que os preceitos de tal economia estabelecem com os recursos naturais, agora 

pensados em termos de produtos de base florestal e, especialmente, com os modos de 

manejo tradicionalmente realizados por essas populações.  
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 Essas publicações dialogam com o cenário de políticas públicas em âmbito federal 

no Brasil dedicadas ao tema da biodiversidade e das florestas. Dentre essas políticas 

direcionadas ao desenvolvimento de alternativas, incentivo e valorização de cadeias da 

biodiversidade de modo sustentável se encontra o Plano Nacional para a Promoção dos 

Produtos da Sociobiodiversidade (PNPSB), criado pelo governo federal brasileiro, em 

2009, que tem por objetivos promover a conservação e o uso sustentável da 

biodiversidade, englobando a garantia de alternativas de geração de renda para as 

comunidades rurais através do acesso às políticas de crédito, à assistência técnica e 

extensão rural e a mercados e instrumentos de comercialização. O governo federal, nas 

décadas 2000 e 2010, implementou diferentes mecanismos orientados à ampliação das 

oportunidades de mercado para os produtos da sociobiodiversidade, em iniciativas como o 

Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar – PAA, implementado em 

2003 por meio do qual povos indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, 

comunidades tradicionais e agricultores familiares podem comercializar produtos 

alimentícios para atender segmentos da população em situação de vulnerabilidade 

alimentar e nutricional. De forma correlata, soma-se neste quadro o Plano Nacional para a 

Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade – PNPSB, “lançado em 2009, 

por meio da Portaria Interministerial MDA, MDS e MMA nº 239 de 21 de julho de 2009, 

com o objetivo de desenvolver ações integradas à promoção e ao fortalecimento das 

cadeias de produtos da sociobiodiversidade.” englobando a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais e a Política de 

Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio) 

(BRASIL, 2009). Entre seus 6 eixos de ação do Plano Nacional de Promoção das Cadeias 

de Produtos da Sociobiodiversidade é possível identificar objetivos voltados diretamente à 

Estruturação e fortalecimento de mercados para os produtos da sociobiodiversidade, 

incluindo aí a ampliação do acesso aos mercados locais, regionais, nacionais e 

internacionais, por meio de ações que contemplam a divulgação e promoção dos produtos 

da sociobiodiversidade. 

 Ao promover a busca por mercados para os produtos florestais, como alternativa de 

geração de renda às comunidades que tradicionalmente os manejaram, novas questões e 

problemáticas são fundadas no paradigma do desenvolvimento sustentável. Em uma 

relação de mútua afetação esses movimentos produzem e influenciam na formulação de 

legislações que, a seu modo, se movem no sentido de atender as demandas dos 
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diferentes atores implicados nesses cenários. Em 2015 a presidência da república 

regulamenta  a Convenção sobre Diversidade Biológica e dispõe sobre o acesso ao 135

patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e 

sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade 

(LEI Nº 13.123, DE 20 DE MAIO DE 2015). A lei, que ficou conhecida como Lei da 

Biodiversidade, suscitou debates e questionamentos, sobretudo sobre a violação de 

direitos de povos e comunidades tradicionais. Essas violações dariam conta dos seus 

direitos sobre os rendimentos auferidos por empresas que realizam a exploração 

comercial desses recursos e, ainda, de consulta livre prévia e informada sobre projetos de 

comercialização realizados por terceiros, assegurados pela Convenção 169 da 

Organização Internacional do Trabalho. Novos enunciados, do campo jurídico, acadêmico 

e dos movimentos sociais, são implicados nessa formação discursiva onde concorrem os 

sentidos e os termos de um desenvolvimento sustentável. Publicado em 2017 A Nova” Lei 

N.º 13.123/2015 no velho marco legal da Biodiversidade: Entre Retrocessos e Violações 

de Direitos Socioambientais, reúne textos de pesquisadores, vinculados a universidades 

ou a organizações da sociedade civil, a partir de uma crítica contundente ante a 

aprovação da Lei 13.123 em 2015. A partir da atuação junto a Povos e Comunidades 

Tradicionais, e dos discursos desses atores, a publicação trata das evidências da futura 

violação de direitos a partir deste marco legal. A coletânea de textos de diferentes 

posições e epistemologias é apresentada como “aportes colhidos em distintas áreas do 

conhecimento, movidos pela motivação política de transformar as relações de poder no 

campo jurídico”. (PORRO, 2017, p. 24). Sobre o marco legal em torno da biodiversidade, e 

dos direitos de povos tradicionais que os manejam, frisamos que a sua inserção 

econômica como produtos de mercado lança questões sobre limiares não considerados 

em modalidades produtivas anteriormente predominantes. No contexto da Carta Magna 

que deu origem à Constituição brasileira de 1988, Santilli destaca que as características 

dos “novos direitos, conquistados por meio de lutas sociopolíticas democráticas, têm 

natureza emancipatória, pluralista, coletiva e indivisível, e impõem novos desafios à 

ciência jurídica, tanto do ponto de vista conceitual e doutrinário quanto do ponto de vista 

de sua concretização” (SANTILLI 2005, p.57). 

 A Lei 13.123 de 2015 regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º do artigO 225 da Constituição Federal, o 135

Artigo 1, a alínea j do Artigo 8, a alínea c do Artigo 10, o Artigo 15 e os §§ 3º e 4º do Artigo 16 da Convenção 
sobre Diversidade Biológica. http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13123.htm
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CONCLUSÕES EM MOVIMENTO 

 O percurso empreendido até aqui, ainda que de forma bastante preliminar, nos 

permitiu observar algo como uma linha de conexão entre o desenvolvimento sustentável e 

diferentes discursos produzidos e experimentados a partir da categoria de produtos 

florestais não-madeireiros. Uma categoria negligenciada no âmbito econômico, quando 

comparada aos produtos florestais madeireiros, emerge lentamente como objeto de 

interesse, reflexão e prática de setores implicados na agenda do desenvolvimento 

sustentável. Ligado frequentemente a esforços de conservação e valorização da 

biodiversidade, o conceito de produtos florestais não madeireiros se mostra, em nosso 

tempo, mais amplo e frequentemente permeado por uma ciência econômica, não obstante 

seus estudos no campo das ciências naturais. A visibilidade desses recursos, 

tradicionalmente manejados por populações tradicionais das florestas, considerados de 

menor importância pela economia florestal, passa pela sua inserção em uma categoria (a 

de produtos) reivindicada e justificada na realização da economia que o desenvolvimento 

advoga. Intuímos daqui que esta é uma tendência, para usar a linguagem empregada pelo 

sistema econômico capitalista, em que os mercados, convocados a resguardar o 

patrimônio natural que as florestas representam, escolhem olhar para a floresta em seus 

próprios termos.  

 Pudemos discutir o fazer científico e suas especificidades fundadas na 

modernidade que perpassam ainda hoje a ideologia da ciência. Foi possível também 

reconhecermos alguns dos caminhos relacionados à produção de um objeto dentro do 

campo do conhecimento científico, que envolve não somente este campo e seus sujeitos, 

mas suas inter relações com contextos mais amplos de ordem social, econômica e 

política. Desde esse entendimento, orientados por um fazer arqueológico tentamos 

identificar o diferentes enunciados e arquivos que constituem um conceito como o de 

produtos florestais não-madeireiros. Esse movimento é incipiente, mas fundamental para 

encontrarmos o método que apreendemos como aquele mais adequado ao percurso junto 

ao nosso objeto de estudo.  

 Parte de um programa interdisciplinar dedicado aos temas amazônicos, se mostra 

ainda mais necessário elucidar os domínios que conformam os objetos científicos ligados 

à floresta, aos recursos florestais e seus produtos. Compreendemos que o modo como se 

delineiam os objetos no campo científico tem sempre sido orientado por uma estrutura 

política. Distante da suposta neutralidade, a ciência parte de pré-concepções científicas, 
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seus próprios métodos e princípios - como a verdade, a ordem, a validade. Da mesma 

forma, devemos reconhecer que se ela não define a realidade sozinha, também é capaz 

de constituir interesses e nela produzir efeitos. Nos parece que a floresta é hoje um 

conceito essencializado, do qual diferentes disciplinas dão conta, a seus modos, mas que 

ainda deixa muito ao debate e à disputa de discursos, em termos políticos. Igualmente, o 

conceito de produtos florestais não-madeireiros da forma como é reivindicado e produzido, 

não é neutro ou inocente, mas antes a resposta a uma demanda econômica, 

correspondendo em grande medida a seus interesses.  

 Concluímos ainda que só é possível avançar o conhecimento a partir do desapego 

às primeiras imagens. É preciso, portanto, tomar novos rumos no tecer das ciências, que 

não sejam levianos, mas assumam a travessia de caminhos de fato errantes e tortuosos. 

Por fim, gostaríamos de encerrar essa tateante reflexão com um reconhecimento. A busca 

pela aparição não regular desta categoria, nos confirma que nosso próprio objeto de 

estudo - as práticas de comunicação para o comércio de produtos florestais não-

madeireiros - não poderia estar inscrito exclusivamente no campo da comunicação. Ao 

observarmos os sedimentos que o constituem ele se expande, demonstrando a exigência 

de um aprofundamento interdisciplinar incontornável.  
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A ESTIGMATIZAÇÃO DO PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL NA INTERNET: 
ANÁLISE DE UMA MATÉRIA PARAENSE EM UM PORTAL DE NOTÍCIAS 

Dorivaldo Pantoja BORGES JUNIOR ;  136

Analaura CORRADI ;  137

Douglas Junio Fernandes ASSUMPÇÃO . 138

RESUMO: 
Este estudo tem por objetivo exemplificar como transtornos mentais são representados em 
notícias. Para isto, utilizou-se, como exemplo, uma matéria do portal de notícias do G1 Pará, que 
foi analisada a partir de categorias previamente estabelecidas a partir do texto de Nunes e 
Torrenté (2009). Dessa forma, a partir da análise, identificou-se que o transtorno mental é 
mencionado, porém, não aprofundado. Portanto, indagou-se se isto poderia reforçar estigmas 
referentes a estes sujeitos como naturalmente perigosos e/ou incapazes de se proteger. 
Problematizou-se, então, como notícias virtuais possuem forte influência sobre padrões cognitivos, 
assim como podem reforçar estigmas sobre o portador de transtorno mental. 

PALAVRAS-CHAVE: Transtorno Mental; Estigmatização; Portal de notícias; Internet; Pará. 

THE STIGMATIZATION OF THE MENTALLY ILL PERSON ON THE INTERNET: ANALYZE OF A 
PARAENSE STORY ON A NEWS PORTAL 

ABSTRACT: 
This study aims to exemplify how mental disorders are represented in news. For this, we used, as 
an example, a story from the G1 Pará news portal, which was analyzed from categories previously 
established from the text by Nunes and Torrenté (2009). Thus, from the analysis, it was identified 
that the mental disorder is mentioned, but not deepened. Therefore, we wondered if this could 
reinforce stigmas regarding these subjects as naturally dangerous and / or unable to protect 
themselves. It was then problematized how virtual news has a strong influence on cognitive 
patterns, as well as reinforcing stigmas about the mentally ill person. 

KEYWORDS: Mental disorders; Stigmatization; News portal; Internet; Pará. 

LA ESTIGMATIZACIÓN DE LAS PERSONAS COM TRANSTORNOS MENTALES EM 
INTERNET: ANÁLISIS DE UM ARTÍCULO PARAENSE EN UM PORTAL DE NOTICIAS 

RESUMEN: 
Este estudio tiene como objetivo ejemplificar cómo se representan los trastornos mentales en las 
noticias. Para esto, utilizamos, como ejemplo, una historia del portal de noticias G1 Pará, que se 
analizó a partir de categorías previamente establecidas a partir del texto de Nunes y Torrenté 
(2009). Por lo tanto, a partir del análisis, se identificó que el trastorno mental se menciona, pero no 
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se profundiza. Por lo tanto, nos preguntamos si esto podría reforzar los estigmas con respecto a 
estos temas como naturalmente peligrosos y / o incapaces de protegerse. Luego se problematizó 
cómo las noticias virtuales tienen una fuerte influencia en los patrones cognitivos, así como los 
estigmas de refuerzo sobre la persona con transtornos mentales. 

PALABRAS CLAVE: Transtornos mentales; Estigmatización; Portal de noticias; Internet; Pará. 

INTRODUÇÃO 

As manifestações da desordem mental, como mostrado por Foucault, receberam 

inúmeras representações sociais no decorrer da história, variando culturalmente: desde 

positivas, como a atribuição profética dada ao louco na antiguidade clássica, às 

percepções pejorativas provenientes do período moderno (2017). Ao discutir/refletir sobre 

a loucura lembra-se que a mesma pode-se imergir de uma construção do imaginário social 

qual direciona modos de convívio com os ditos loucos. Por exemplo, na antiguidade 

clássica, o louco profeta era respeitado, já que este detinha uma verdade vinda dos 

deuses, por outro lado, o estigma de periculosidade que a modernidade trouxe acarreou 

manobras totalmente diferentes com estes sujeitos: o louco, perigoso e bestial, deveria ser 

aprisionado em manicômios já que, devido a sua periculosidade, necessitava, para o bem 

dos cidadãos, ser removido do convívio social . 139

Contra as posturas manicomiais, já no período contemporâneo da história, a 

reforma psiquiátrica marcou a história dos serviços de atenção à saúde mental no Brasil 

ao introduzir reivindicações por um novo paradigma acerca do portador de transtorno 

mental (BEZERRA JR, 2007, p 01). As mudanças realizadas a partir do movimento 

antimanicomial convergiram em um aspecto: a eliminação dos tratamentos manicomiais e 

a inserção de possibilidades alternativas de acompanhamento humanizado a estes 

sujeitos em sofrimento fora das paredes de um hospital psiquiátrico. 

Entretanto, há diversos impasses para a consolidação eficaz e contínua desta 

modalidade de tratamento descentralizado, entraves que estão para além do 

sucateamento material dos serviços de atenção à saúde mental. O autor mencionado 

anteriormente também aponta que os “manicômios mentais”, entendidos como 

pensamentos discriminatórios a respeito dos sujeitos ditos loucos, são barreiras ao 

estabelecimento de horizontalidade no tratamento dos usuários e não usuários dos 

serviços. O preconceito e os estigmas referentes a estes sujeitos são estruturados 

 Consultar: FOUCAULT, Michael. História da Loucura. 10º ed. Perspectiva Editora, 2014. 139
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subjetivamente e socialmente. Portanto, os padrões cognitivos manicomiais são difíceis de 

ser combatidos por sua não materialidade, já que se trata de afetos internalizados.   

Por serem naturalizadas, as concepções discriminatórias para com o portador de 

transtorno mental advêm de um processo histórico da sociedade acerca das 

psicopatologias, produzindo discriminação e segregação sociais, o que aponta para a 

necessidade de reelaborarão destas concepções para viabilizar relações que priorizam, 

verdadeiramente, a cidadania destes sujeitos que, por conta de seus transtornos mentais, 

outrora tiveram suas imagens relacionadas à violência e à criminalidade (SILVEIRA & 

BRAGA, 2005, p 594).Sendo assim, deve-se identificar fatores que reforçam estes 

padrões comportamentais de discriminação e trazê-los à discussão para possíveis 

esclarecimentos, assim como a eliminação de estigmas sobre o sujeito que sofre 

mentalmente para, desta forma, introduzir novas concepções de pensamento, visando 

reconfigurar os modos de convívio social. 

A nível conceitual, por transtorno mental, entende-se um fenômeno complexo e 

singular de acordo com cada cultura, ou seja, trata-se de comportamentos não esperados 

culturalmente que, por sua disfuncionalidade, acarretam sofrimento ao sujeito que os 

produz, assim caracterizando uma disfunção psicológica. Vale ressaltar que a 

compreensão de anormalidade não é algo definido totalmente pelo estudo da 

Psicopatologia (BARLOW & DURAND, 2017, p 3). 

Os estudos que entrelaçam o transtorno mental e a violência são escassos, 

contudo, dados apontam que o comportamento violento, geralmente, se apoia no uso 

abusivo de substâncias psicoativas (TEIXEIRA et al, 2007, p 131). Além disso, ao 

comparar a violência em seus diversos âmbitos, os portadores de transtornos mentais, 

segundo os autores, aparecem como uma parcela pequena de agentes comparados com 

as causas da violência ocorrida no Brasil, por exemplo, onde os índices de criminalidade 

são fortemente atravessados por questões socioeconômicas. Portanto, frente a isto, 

questiona-se a violência como inerente à natureza destes sujeitos. 

Já as produções a respeito da interlocução entre o campo da comunicação e as 

ciências da saúde podem fundamentar-se em auxiliar a sociedade na tomada de 

conhecimento sobre os aspectos que afetam a vida dos indivíduos (SPINK, 2019, p 11). 

Dessa forma, ao se pautar determinados assuntos nesta área, objetiva-se sensibilizar os 

indivíduos a tomar decisões frente à determinadas problemáticas, seja este processo 

realizado maneira digital ou não. 
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A partir disso, compreende-se que os meios de comunicação são formadores e 

transmissores de informações e, por conseguinte, ideologias. Sendo assim, o processo de 

comunicação exerce poder sobre a interação humana, ou seja, a maneira como 

significantes- aumentados ou suprimidos - são transmitidos por meios impressos ou 

digitais, exerce influência sobre o comportamento social (TEIXEIRA, 2011, p 14). Desta 

forma, indaga-se como transtornos mentais são apresentados em meios de comunicação 

e se estas configurações informativas perpetuam perspectivas discriminatórias sobre 

estes sujeitos. 

Portanto, o objetivo deste estudo é analisar o processo de estigmatização do 

portador de transtorno mental em uma matéria, publicada no dia 16/05/2019, intitulada 

como “Idoso com transtornos mentais é preso no interior do Pará após matar homem no 

Ceará”, datada do dia 16/05/2019, às 23h: 55min, do portal de notícias G1 Pará, a fim de 

exemplificar como veículos de comunicação reforçam estigmas negativos socialmente 

atribuídos à pessoa acometida por algum transtorno mental. O material extraído foi 

trabalhado a partir dos apontamentos da análise de conteúdo (MORAES, 1999, p 2) e 

analisado a partir de categorias criadas a partir dos resultados do artigo “Estigma e 

violências no trato com a loucura: narrativas de centros de atenção psicossocial”, de 

Nunes e Torrenté (2009). 

Tomando a afirmação deste estudo, sobre a carência de estudos sobre o processo 

de estigmatização, ressalta-se a importância de investigar esse fator a partir dos meios de 

comunicação, considerando seu papel na construção, manutenção e modificação 

comportamentais. Dessa maneira, destaca-se que o presente estudo contribuirá na 

expansão da concepção a respeito do fenômeno da discriminação do “louco” ao apontar 

que há aspectos outros que também estimulam discriminação.  

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo qualitativo, embasado na análise de conteúdo, utilizada para 

alcançar aspectos que estão para além de uma leitura comum, podendo ser utilizada para 

analisar qualquer classe de documentos, de ordem verbal ou não-verbal (MORAES, 1999, 

p 2). Além disso, para construir uma análise de conteúdo, o pesquisador deve estar atento 

a cinco procedimentos: o preparo das informações, transformação do conteúdo em 

unidades; criação de categorias de análise; descrição e interpretação. Estas etapas 
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abarcam todo o processo de investigação, seja ele quantitativo ou qualitativo, entretanto, o 

caso deste estudo, enquadra-se na segunda opção.  

A primeira etapa corresponde ao processo de preparo do conteúdo a ser analisado, 

ou seja, o percurso construído até a obtenção do conteúdo a ser analisado. Para a 

localização da notícia, foi utilizada como recorte temporal, a semana do dia 18 de maio, 

considerado o dia da luta antimanicomial, do ano de 2019. Frente a isto, utilizou-se como 

critério de inclusão a dimensão polêmica da notícia, ou seja, aspectos referentes a crimes 

ou situações de violência, além deste, outro critério fora a localidade, portanto, a matéria 

deveria ser paraense. E, como critério de exclusão foi estabelecido o fator do serviço de 

saúde, sendo este compreendido como conteúdos referentes ao serviço de saúde, 

medicamentos e alternativas terapêuticas para o portador de sofrimento mental.  

Partindo disso, a matéria selecionada (Figura 1) foi a notícia publicada no dia 

16/05/2019, intitulada como “Idoso com transtornos mentais é preso no interior do Pará 

após matar homem no Ceará”, publicada no dia 16/05/2019, às 23h: 55min . 140

Figura 1 – Matéria do portal G1 

 
Fonte: portal G1 

Posteriormente, deve ser feita a criação de unidades de análise. Neste momento, 

do material a ser submetido, o pesquisador identifica elementos menores com base em 

seus significados. As unidades de análise para este estudo serão: o título da notícia (Idoso 

com transtornos mentais é preso no interior do Pará após matar homem no Ceará), a 

imagem e seu texto da matéria. Além disso, o terceiro passo consta como a elaboração de 

categorias de análise, que podem ser feitas, por analogia ou semelhança, previamente. 

G1 PA. Idoso com transtornos mentais é preso no interior do Pará após matar homem no Ceará. Portal 140

de notícias G1. Belém, 16 de mai. De 2019. Disponível em: https://g1.globo.com/pa/para/noticia/
2019/05/16/idoso-com-transtornos-mentais-e-preso-no-interior-do-para-apos-matar-homem-no-
ceara.ghtml.Acesso: 06 JUL 2019.
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Para a categorização, foi utilizado como base, o estudo de Nunes e Torrenté (2009) sobre 

a estigmatização do portador de transtorno mental. As categorias fundadas nessa 

pesquisa compreendem o portador de transtorno mental como alguém violento por conta 

do transtorno e, também, alguém incapaz de tutelar-se. Por fim, finalizadas estas etapas, 

os dados são organizados e interpretados. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 A matéria foi extraída e dividida em três imagens: uma contendo título e subtítulo 

(Figura 1), outra contendo a imagem anexada à notícia (Figura 2) e, por último, o texto 

completo da matéria (Figura 3). A notícia possui três parágrafos que informam o 

acontecimento: a prisão de um idoso de 79 anos acusado de assassinar, com quatro tiros, 

um homem no Ceará por associar o nome da vítima ao de alguém que este acreditou ter 

assaltado sua residência. Além disso, durante o processo de investigação, ocorrido no 

nordeste do Pará, foram encontrados no lugar onde o acusado morava, armas que, 

segundo informações contidas no site, uma delas teria sido utilizada no assassinato. É 

mencionado também que, durante a mesma operação, foi encontrado outro foragido que 

se abrigava junto ao idoso, contudo, este escapo no momento de chegada da polícia. 
Figura 2 – Imagem anexada à matéria 

 
Fonte: portal G1 
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Figura 3 – Texto da notícia 

 
Fonte: portal G1 

 A primeira categoria de análise baseada no texto de Nunes e Torrenté (2009) 

compreende o portador de transtorno mental como alguém naturalmente perigoso.  O fator 

transtorno mental aparece como primário no título da matéria, juntamente com o 

assassinato. Questiona-se sobre os impactos que este pareamento informativo, já na 

primeira unidade da matéria, exerce mudanças e/ou reforços sobre as formas de 

pensamento do interlocutor. Ou seja, introduzir a periculosidade como característica do 

portador de sofrimento mental ou ratificá-la. 

Sobre o subtítulo da matéria, onde são explicados o assassinato e o seu motivo: um 

aparente delírio. Delírio é entendido pelo estudo da psicopatologia como uma alteração do 

juízo de realidade, uma das funções psíquicas humanas (DALGALARONDO, 2019 p206). 

O delírio, segundo a literatura psicopatológica configura-se como o comprometimento 

desta função, o que acarreta ao sujeito, ideias irreais materialmente, ou seja, 

extraordinárias e, comumente, impossíveis. A guisa de informação, vale ressaltar que as 

experiências delirantes, embora tenham um ponto em comum - a alteração do juízo – 

estas variam em seus conteúdos, que podem versar em delírios místicos, de relação, de 

grandeza, hipocondríacos e entre outros. 
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A notícia afirma que o idoso assassinou a pessoa, devido esta ter o mesmo nome 

de quem ele acredita ter assaltado sua casa. O que chama a atenção, mais uma vez, é a 

incompletude da informação sobre o contexto do ocorrido, o que pode contribuir à 

percepção do sujeito em sofrimento mental como alguém que não é capaz de tutelar-se, 

que precisa de outro para vigiá-lo e controlá-lo, o que também remete à aparente 

“periculosidade natural” deste sujeito, aspectos também apontados no texto base. 

 A imagem contida na notícia também ratifica esta impressão. Nela, são mostradas 

três armas, um conjunto de balas, dinheiro, celular e um relógio. Segundo a legenda, trata-

se da arma utilizada no homicídio no Ceará, em 2016. Ao analisar a imagem, de maneira 

geral, capta-se um teor violento e criminoso que, mais uma vez, não tem seu contexto 

explorado e explicitado, podendo ser entendido este teor como uma prerrogativa do 

transtorno mental, não havendo variáveis outras que possam ser levadas em conta para 

se compreender o fenômeno de maneira mais abrangente. 

Já no texto completo da notícia, é relatado um número maior de informações: a 

idade do acusado e onde este foi encontrado. Além disso, identificou-se que sobre sua 

condição psicológica, somente foi adicionado que esta existe desde um acidente de carro 

que o acusado sofreu. Não foram encontrados, na matéria, aspectos clínicos ou sociais 

consistentes sobre o seu estado. O que preocupa ao se ler estes informativos é a inserção 

da problemática psicopatológica sem a sua devida exibição e articulação no texto da 

notícia. Por fim, a matéria foi concluída com informações adicionais sobre outro caso, cujo 

suspeito fora encontrado junto ao idoso. Contudo, no momento de chegada da polícia, 

este fugiu. 

Frente a estes resultados, problematiza-se a ausência de informações contidas na 

matéria a respeito da condição clínica, embora explicitada a presença de transtornos 

mentais, juntamente com o acontecimento do assassinato. É evidente que, por diversos 

motivos, um sujeito que sofre de disfunções psicológicas pode se portar de maneiras 

agressivas, até violentas (BARROS, CHAGAS & DIAS, 2009, p 230), contudo, não 

esclarecer aspectos básicos sobre condições clínicas é uma possível abertura às 

associações e às generalizações por parte dos leitores, refletindo nas formas de convívio 

com os sujeitos em sofrimento mental agravado ao servir de fundo para modos 

excludentes e discriminatórios de convívio social. 
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ENCAMINHAMENTOS FINAIS 

 A proposta do presente estudo parte da crença que há fatores outros, nem tão 

explorados pelos estudos, que interferem no processo de assistência ao portador de 

transtornos mentais e usuários dos serviços de saúde mental em geral. Dessa forma, 

apostou-se nos meios de comunicação digitais como fortes formadores de opinião e 

comportamento. Dessa forma, problematiza-se que a maneira como informações (no 

caso, transtornos mentais) são disparadas nestes veículos irá influenciar ações nos 

receptores.  

Transtornos mentais configuram-se como tabus atualmente. Saúde mental, em 

geral, é um tema difícil de trabalhar, embora necessário. O estigma sobre os portadores 

de sofrimento mental é presente, o que dificulta a socialização destes sujeitos junto ao 

convívio social. Ao tomar os pressupostos da reforma psiquiátrica, entende-se que não se 

trata de uma proposta apenas de mudança de modos de assistência à saúde, mas de 

perspectivas. O dito louco não é mais entendido como uma criatura perigosa, mas como 

um sujeito de direitos, que merece sua cidadania garantida. 

 Entretanto, como mostrado neste estudo, um dos impasses à consolidação da 

proposta provinda da reforma psiquiátrica é dificuldade na construção de relações sociais 

inspiradas no princípio da cidadania do sujeito em sofrimento psicopatológico. O que 

justamente sustenta este estudo: a formação de recursos humanos alinhados à proposta 

de cidadania ao portador de transtorno mental. Portanto, se mostra necessária a mudança 

de comportamento atual. Dessa forma, atentaram-se aos meios de comunicação, 

sobretudo os digitais, como potentes agentes neste processo, já que as informações 

transmitidas por estes possuem ampla capacidade de alcance. 

 Concluiu-se que os conteúdos informativos dispostos na matéria aqui analisada – 

estando estes hiperbolizados, amenizados ou, até mesmo, suprimidos – podem exercer 

influência sobre os padrões cognitivos e afetivos dos interlocutores, o que também 

impacta o componente comportamental destes. Portanto, ao analisar a matéria, 

identificaram-se pontos que abrem margem a possíveis entendimentos que associam o 

transtorno mental a estigmas de violência e irracionalidade reforçadores à construção de 

“manicômios mentais” no entendimento social, o que perpetua os entraves para a 

construção de um convívio facilitador aos sujeitos portadores de transtornos psíquicos. 
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A INCLUSÃO TECNOLÓGICA NA CLASSE HOSPITALAR: DESAFIOS E 
POSSIBILIDADES DIGITAIS INCLUSIVAS. 

Roberto de Mendonça FRANÇA JUNIOR - PPGCLC-Unama 
Analaura CORRADI - PPGCLC-Unama 

RESUMO: 
Em um mundo cada vez mais digital, é preciso saber aproveitar o aprendizado e diversos 
ambientes, entre eles o hospitalar. O estudo está fundamentado por referenciais teóricos que 
abordam a educação inclusiva e tecnológica pautadas principalmente em ideias desenvolvidas por 
Ceccim e Fonseca (1999); Matos e Muggiati (2001, 2006); Morin (1999, 2011); Moraes (1997); 
Minayo (2001); O objetivo foi investigar o uso das novas tecnologias como o uso do computador e 
do celular no apoio à mediação pedagógica na Classe Hospitalar do Hospital Oncológico Infantil 
Otávio Lobo, a Classe Hospitalar é uma ação de educação inclusiva destinada ao atendimento de 
alunos em tratamento, impossibilitados de frequentarem a escola regular. Como proposta 
metodológica optou- se em relação aos objetivos pela abordagem qualitativa do tipo pesquisa-
ação, dividida em quatro fases: realizou-se levantamento inicial a fim de verificar-se o entendimento 
dos alunos em relação ao uso de tecnologias, planejamento da ação educativa, implementação do 
plano de ação e avaliação dos efeitos da ação educativa. Percebe-se que as tecnologias como 
recursos de acessibilidade, minimizando as barreiras provocadas pela mobilidade reduzida ou pelo 
comprometimento dos estudantes em hospitalização. Proporcionaram ainda uma aprendizagem 
significativa no universo infanto-juvenil 

PALAVRAS-CHAVE: Classe hospitalar; Midiatização; Cultura Digital; Novas tecnologias. 

TECHNOLOGICAL INCLUSION IN THE HOSPITAL CLASS: INCLUSIVE DIGITAL 
CHALLENGES AND POSSIBILITIES 

ABSTRACT: 
In an increasingly digital world, we must learn to enjoy learning and various environments, including 
the hospital. The study is based on theoretical references that address inclusive and technological 
education based mainly on ideas developed by Ceccim and Fonseca (1999); Matos and Muggiati 
(2001, 2006); Morin (1999, 2011); Moraes (1997); Minayo (2001); The objective was to investigate 
the use of new technologies such as the use of computer and mobile phone to support the 
pedagogical mediation in the Hospital Class of the Otávio Lobo Children's Oncological Hospital, the 
Hospital Class is an inclusive education action aimed at the care of students under treatment. to 
attend regular school. As a methodological proposal, the qualitative approach of the action research 
type was chosen in relation to the objectives, divided into four phases: an initial survey was carried 
out to verify the students' understanding of the use of technologies, educational action planning. , 
implementation of the action plan and evaluation of the effects of the educational action. It is 
perceived that technologies as accessibility resources, minimizing the barriers caused by reduced 
mobility or the commitment of students in hospitalization. They also provided significant learning in 
the children's universe 

KEYWORDS: Hospital class; Mediatization; Digital culture; New technologies. 

INCLUSION TECHNOLOGIQUE DANS LA CATÉGORIE HOSPITALIÈRE: DÉFIS 
NUMÉRIQUES INCLUSIFS ET POSSIBILITÉS 

RESUMÈ: 
Dans un monde de plus en plus numérique, nous devons apprendre à apprécier l'apprentissage et 
les différents environnements, y compris l'hôpital. L'étude est basée sur des références théoriques 
traitant de l'éducation inclusive et technologique, basées principalement sur des idées développées 
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par Ceccim et Fonseca (1999); Matos et Muggiati (2001, 2006); Morin (1999, 2011); Moraes 
(1997); Minayo (2001); L'objectif était d'étudier l'utilisation de nouvelles technologies telles que 
l'utilisation d'un ordinateur et d'un téléphone portable pour soutenir la médiation pédagogique dans 
la classe hospitalière de l'hôpital oncologique pour enfants d'Otávio Lobo. Cette classe hospitalière 
est une action éducative inclusive destinée aux soins des étudiants sous traitement. aller à l'école 
ordinaire. En tant que proposition méthodologique, l'approche qualitative du type recherche-action a 
été choisie en fonction des objectifs, divisée en quatre phases: une première enquête a été 
réalisée pour vérifier la compréhension des étudiants de l'utilisation des technologies, la 
planification de l'action éducative. , mise en œuvre du plan d'action et évaluation des effets de 
l'action éducative. Les technologies sont perçues comme des ressources d’accessibilité, réduisant 
au minimum les obstacles causés par une mobilité réduite ou par l’engagement des étudiants en 
hospitalisation. Ils ont également fourni un apprentissage significatif dans l'univers des enfants 

MOTS-CLÉS: classe d'hôpital; Médiatisation; Culture numérique; Nouvelles technologies. 

INTRODUÇÃO 

A internação hospitalar para uma criança a segrega de diversas relações sociais. 

Entre elas, podemos citar a falta de convivência com seus familiares, amigos e colegas de 

escola, modificando assim seu convívio social. A temática da hospitalização tem 

despertado especial interesse entre os profissionais da saúde e da educação, quando se 

trata de analisar, visando à intervenção, os possíveis efeitos da internação sobre o 

processo do desenvolvimento e da aprendizagem frente ao adoecimento. 

Desta forma, surge o atendimento educacional a crianças, jovens e adultos nos 

espaços hospitalares, denominado Programa de Classe Hospitalar - PCH, vinculado à 

Secretaria de Educação do Estado do Pará, cujas práticas são utilizadas para amenizar 

situações e garantir a continuidade do processo de escolarização, em seis hospitais 

públicos e três instituições de atendimento domiciliar ao enfermo. 

Fonseca (1999) afirma ainda que o PCH constitui-se como um desdobramento da 

educação, que visa a proporcionar à criança, ao adolescente e ao adulto hospitalizado, a 

possibilidade de melhora da sua qualidade de vida, por meio de atividades pedagógicas, 

lúdicas e recreativas. O atendimento objetiva ainda melhorar a auto-estima, minimizando 

espasmos da dor, quando interpreta a proposta a processos de humanização. 

Ceccim (1999) destaca que o espaço hospitalar configura-se como um ambiente 

impessoal em que as ações educacionais quando desenvolvidas contribuem para a 

recuperação e, em muitos casos, a diminuição do tempo de permanência, do paciente em 

tratamento. 

O objetivo foi investigar o uso das novas tecnologias como o uso do computador e 

do celular no apoio à mediação pedagógica na Classe Hospitalar do Hospital Oncológico 

Infantil Otávio Lobo. 
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A CLASSE HOSPITALAR 
Todos nós adoecemos nossos alunos também, a enfermidade do educando muitas 

vezes o obriga a se ausentar da escola por um período prolongado, trazendo prejuízos às 

atividades escolares. Por esse motivo há necessidade de uma projeção emergente que, 

além de atender o estado biológico e psicológico da criança, atenda também suas 

necessidades pedagógicas. 

A essa projeção denominamos de classe hospitalar, surgem em conseqüência da 

importância formal de que crianças hospitalizadas, independentemente do período de 

permanência no estabelecimento, têm necessidades educativas e direitos de cidadania, 

onde se abrange a escolarização. 

Histórico de Classe Hospitalar 
Como consequência da Segunda Guerra Mundial há o aparecimento de crianças e 

adolescentes mutiladas e atingidas por este fato de alguma forma. Por essa razão, em 1935, 

Henri Sellier cria em Paris a primeira escola para crianças inadaptadas, com o objetivo de 

amenizar as dificuldades destes indivíduos em relação à educação. (ESTEVES, 2010). 

Em 1939 é criado o C.N.E.F.E.I. – Centro Nacional de Estudos e de Formação para 

a Infância Inadaptada de Suresnes, tendo como objetivo formação de professores para o 

trabalho em institutos especiais e em hospitais. Em 1939 é criado o Cargo de Professor 

Hospitalar junto ao Ministério da Educação na França. 

No Brasil, a legislação reconheceu por meio do Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, por meio da Resolução nº 41 de outubro de 1995, no item 9, o 

“Direito de desfrutar de alguma forma de recreação, programas de educação para a 

saúde, acompanhamento do currículo escolar durante sua permanência hospitalar. 

Fonseca (1999) afirma que o Hospital Municipal de Jesus, localizado na cidade do 

Rio de Janeiro, pioneiro nesta experiência, iniciou oficialmente as atividades pedagógicas 

hospitalares, dia 14 do mês de agosto, do ano de 1950, sendo a primeira Classe 

Hospitalar implantada no Brasil. 

No contexto da criação das Classes Hospitalares, Amaral (2007) afirma que: a 

criação de classes escolares em hospitais é resultado do reconhecimento formal de que 

crianças hospitalizadas, independentemente do período de permanência na instituição ou 

de outro fator qualquer, têm necessidades educativas e direitos de cidadania, onde se 

inclui a escolarização. 
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A Classe Hospitalar no Estado do Pará 
Trata-se de um programa da Secretaria de Educação do Estado do Pará vinculado 

à Diretoria de Educação para a Diversidade Inclusão e Cidadania e Coordenação de 

Educação Especial, que iniciou as atividades no Hospital Ophir Loyola em abril de 2003 

como um projeto educacional, buscando garantir às crianças e adolescentes em tratamento 

oncológico um espaço acolhedor em que possa ser desenvolvida educação de qualidade, 

com a perspectiva de inclusão e de humanização das relações em ambiente hospitalar, é 

uma ação sócio-educativa, de caráter inclusivo, que visa a garantir o direito de educação 

para todos, com atenção à diversidade humana e exercício da cidadania. 

No ano de 2005, pela Portaria nº 054/2005-SALE, a classe hospitalar do Ophir 

Loyola passou a funcionar como Anexo I da Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Barão do Rio Branco. Em decorrência do êxito alcançado ao longo de seus quase 

sete anos de pleno funcionamento, a Classe Hospitalar tornou-se em nosso Estado um 

modelo a ser seguido em outros hospitais, principalmente na capital. A partir de 2007, 

diversos hospitais públicos fizeram gestões junto à Coordenação de Educação Especial – 

COEES, objetivando a implantação em suas unidades, de programa de atendimento 

educacional nos moldes do trabalho, em funcionamento no Hospital Ophir Loyola. 

Em 2009 iniciou o atendimento educacional na Fundação Santa Casa de 

Misericórdia do Pará, na Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Viana, no Hospital 

Metropolitano de Urgência e Emergência, que foi estendido também aos adultos e idosos 

da Unidade Especial Abrigo João Paulo II. O atendimento ao Hospital Universitário João 

Barros Barreto, após solicitação de sua diretoria, iniciou-se em 2010, e o atendimento de 

Jovens e Adultos no Núcleo de Apoio ao Enfermo Egresso (NAEE), casa de Apoio dos 

pacientes do Hospital Ophir Loyola. O atendimento educacional a estas instituições é feito 

por meio de Convênio de Cooperação Técnica firmado com a Secretaria de Educação. 

A CULTURA DIGITAL NO ESPAÇO HOSPITALAR: APROPRIAÇÃO DE 
POSSIBILIDADES INCLUDENTES. 

Em um mundo cada vez mais digital, por conta da existência de meios tecnológicos 

diversos, se faz necessário otimizar o aprendizado e diversos ambientes, entre eles o 

hospitalar. O desafio é saber utilizar as chamadas TDICs – Tecnologias Digitais de 

Informação e de Comunicação. 
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Esta apropriação da tecnologia ao qual nos referimos precisa ser compreendida de 

modo que, ao ser utilizada em um espaço como a escola inserida em um hospital, as 

pessoas das comunidades que frequentam este espaço estariam “apoderando-se” das 

tecnologias digitais, “empoderando-se” de formas de comunicação, reformulando assim 

sua cultura, pois muitas delas passam um longo período de tratamento no hospital. 

Na perspectiva Freireana, o empoderamento individual, fundamentado a partir de 

uma percepção crítica e de um olhar sobre a realidade social, é fundamental, que a 

aprendizagem possua relação com a transformação da sociedade. 

Em linhas gerais, Inclusão Digital pode ser entendida e observada por uma ótica 

cujos significados variam de interpretação. Podemos classificá-la como uma ferramenta as 

pessoas na perspectiva de inserção na sociedade contemporânea, incluindo as 

populações que se encontram em condições socioeconômicas, ou seja, menores chances 

de apropriação dos benefícios trazidos pelas TIC. (LEMOS; COSTA, 2005, p. 56). 

A Inclusão Tecnológica permite estimular nos alunos: a autoconfiança, levando- os 

a sentir que dominam a ferramenta tecnológica, onde a condução das atividades utilizada, 

respeite o seu ritmo e as suas capacidades, permitindo relacionar o trabalho com o 

desenvolvimento da técnica levando o educando mesmo hospitalizado, experiências 

exitosas. 

Segundo Aires (2000), “a experimentação a partir de saberes adquiridos ou os 

saberes a adquirir tendo como base a experimentação constituem um pilar de formação 

sólida, eficaz e personalizada”. 

No espaço hospitalar, mas especificamente na sala de aula é comum a utilização 

de celulares, Smartphones, tablets, as chamadas tecnologias móveis, tais tecnologias 

móveis já começam a se fazer presentes na educação no hospital também, esses 

dispositivos móveis, propiciam a comunicação da criança internada com o mundo, uma 

vez que este perde o contato com “o mundo” devido a internação, que pode durar meses 

ou até anos. 

Neste sentido, a comunicação contínua e sem fio, a constituição de redes móveis 

entre “pessoas e tecnologias nômades que operam em espaços físicos e não 

contíguos" (Santaella, 2007, p.200), são as fronteiras entre espaços físicos e digitais, 

atrelados e utilizados no espaço hospitalar como conhecimento e saber para todas e 

qualquer disciplina. 

Morin (2003), nos tem direcionado para a necessidade de rompermos com a 
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fragmentação e compartilhamento do saber, que divide: disciplinas, categorias cognitivas e 

tipos de conhecimento. O autor procura evidenciar que há uma aspiração que necessita 

que o conhecimento seja multidimensional. Isto não significa que este conhecimento vai 

fornecer todas as informações sobre um objeto ou fenômeno estudado, mas que deverá 

considerar as suas diversas dimensões. Morin (2003, p.177) diz que “[...] ao aspirar a 

multidimensionalidade, o pensamento complexo comporta em seu interior um princípio de 

incompletude e de incerteza”. 

Portanto, é preciso que aprendamos a pensar conjuntamente a ordem e a desordem, 

mas para estabelecer esse diálogo, Morin diz que precisamos associá-las a outras noções, 

e assim ele sugere a ideia do tetragrama, como é mostrado na figura 1. 

FIGURA 1 - Tetragrama Organizacional do Pensamento Complexo (MORIN, 2003, p. 189) 

Esta figura pode ter um outro sentido quando nos referimos a processo de 

internação de longa duração ou tratamento de saúde agressivo a vida do ser humano. Pois 

é comum os pacientes vivenciarem a ordem e organização e interação e desordem de 

forma muito rápida. 

Nessa dinâmica, o sujeito transforma-se, constrói e re-constrói sua identidade em 

vário segmentos da sua vida entre eles o da educação e aprendizagem. 

Dessa forma, acompanhamos o surgimento de uma nova cultura no hospital e mais 

especificamente na sala de aula inserida neste espaço onde se desenvolvem atividades 

pedagógicas, a cultura digital ou cibercultura que conceituada por Lévy é “o conjunto de 

técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de 

valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço” (1999, p.17). 

Nesta nova perspectiva, a cultura digital, as trocas de conhecimento entre os sujeitos são 

fundamentais para a existência, aprimoramento, aprendizagem e manutenção da própria 

rede, onde a partir de agora, a interação entre as pessoas é sistematizada por 

diferentes recursos tecnológicos, que também interagem entre si. 
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METODOLOGIA 
Como proposta metodológica optou-se em relação aos objetivos pela abordagem 

qualitativa que segundo Minayo (2001), esta pesquisa trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que nos revela um espaço 

mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos 

à operacionalização de variáveis. 

Trata-se também de uma pesquisa tipo pesquisa-ação, pois, pressupõe uma 

participação planejada do pesquisador na situação problemática a ser investigada. Este 

processo de pesquisa busca uma metodologia sistemática, no sentido de transformar as 

realidades observadas, a partir da sua compreensão, conhecimento e compromisso para a 

ação dos elementos envolvidos na pesquisa. 

Para fins metodológicos, dividimos a metodologia em quatro fases: realizou-se 

levantamento inicial a fim de verificar-se o entendimento dos alunos em relação ao uso de 

tecnologias, planejamento da ação educativa, implementação do plano de ação e 

avaliação dos efeitos da ação educativa. A fim de realizar um levantamento das 

informações, foram realizadas observações da ação pedagógica proposta mediada pelo 

uso de novas tecnologias em ambiente hospitalar, em aulas que acontecem na sala de aula 

e em leitos. 

Realizou-se entrevistas com as categorias: alunos, acompanhantes e com duas 

professoras responsáveis pelo atendimento pedagógico no hospital. De acordo com 

análise observada, percebe-se a necessidade do uso das novas tecnologias entendida 

como fundamental na mediação pedagógica na Classe Hospitalar vindo favorecer a 

individualização do atendimento educativo em contexto hospitalar, otimizando a 

adequação curricular, tanto pelo uso do computador como também como estes alunos 

utilizam o celular nas atividades pedagógicas. 

RESULTADO E DISCUSSÃO 
Ao utilizarmos como proposta interdisciplinar através do uso de recursos 

tecnológicos e novas tecnologias, para crianças e adolescentes hospitalizados, 

percebemos a união desses dois campos de conhecimento como um instrumento mediador 

de comunicação, de sentimentos de linguagem, valorização cultural, social e ambiental. 

A educação, a cultura digital e a saúde percebidas e analisadas neste contexto 

mútuo corroboram para promover a melhoria da qualidade de vida aos cidadãos, em 
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especial quando se trata daquelas pessoas que se encontram doentes e fragilizadas 

durante o tratamento clínico e internações em hospitais. 

Em relação aos conceitos, examinando as diferentes definições e características 

que lhes têm sido dadas, percebemos que todos se configuram como uma forma 

privilegiada de se passarem ensinamentos para a própria cultura em que emergem ou para 

fora dela, apresentando um conjunto considerável de formulações sobre valores e práticas 

que são comuns ao grupo social em que circulam (Silva, 2000). 

Com base nessas características, podemos dizer que a utilização de mídias móveis, 

entendidas como novas tecnologias como o uso do computador e do celular são de 

extrema importância no apoio à mediação pedagógica na Classe Hospitalar do Hospital 

Oncológico Infantil Otávio Lobo, pois, as disciplinas muitas vezes são repassadas por meio 

de mídia móvel como: web sites em net books, utilização de celulares, tablets entre outros. 

Percebe-se que tais tecnologias são utilizadas como recursos de acessibilidade, 

minimizando as barreiras provocadas pela mobilidade reduzida ou pelo comprometimento 

dos estudantes em hospitalização e que proporcionaram ainda uma aprendizagem 

significativa no universo infanto-juvenil 

Nesta interpretação, valores culturais são discutidos e estruturas sociais ganham 

vida a partir da interação entre espaços, movimentos, olhares, silêncios e vozes que 

ressignificam as possibilidades e capacidades de aprendizagem. 

Ao levantarmos essa questão, temos sempre em mente a diversidade da condição 

humana em sua existência, a partir dos sentidos que uma realidade cultural constrói para 

aqueles que a vivem. 

Assim, nossa pesquisa pode também ser um modo de contribuir com outros 

trabalhos que visem a integrar cultura digital e educação, como uma forma de resgatar e 

resistir tanto à massificação quanto à colonização cultural, sensibilizando os aprendizes 

para aspectos desconhecidos da cultura indígena da Amazônia. 

Note-se ainda que as narrações trazidas pelos alunos hospitalizados sejam 

essenciais para o desenvolvimento de todos os indivíduos envolvidos na pesquisa, na 

medida em que contribuem para a compreensão de si e do outro. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste espaço de tempo, foi possível verificar que o trabalho da Classe Hospitalar 

realiza a necessária integração entre as diversas disciplinas, dos diversos campos do 
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conhecimento, baseada em experiências individuais das crianças; entre elas, o saber 

artístico, o qual pode contribuir de forma estética para a mudança do cenário hospitalar. 

Os parâmetros estabelecidos para avaliar os efeitos desta atividade estão centrados 

no reconhecimento da equipe técnica do hospital, dos acompanhantes e das próprias 

crianças que já assimilaram a atividade como mudança na rotina da unidade. A proposta 

de atrelar mídias móveis e educação digital, estendeu a compreensão sobre valores 

culturais e inclusivos. 

A cultura digital apresenta-se como um campo fértil de investigação e de novas 

possibilidades práticas que se configuram como um desafio a pesquisadores e instituições, 

constitui-se aqui como amplo campo interdisciplinar e o cotidiano de pessoas em 

tratamento hospitalar e práticas pedagógicas desenvolvidas nesse espaço de tratamento. 

Vemos o hospital como espaço simultâneo ou complementar de investigação e 

produção da cultura digital, audiovisual e sobretudo vivencial. 

Podemos concluir que pela ação sistemática e contínua que se estabeleceu na 

relação professor - aluno em ambiente hospitalar houve uma ampliação de seus 

conhecimentos de mundo por meio de ações pedagógicas. 

Os resultados, consequentemente, se revelaram na elevação da autoestima dos 

alunos e na participação efetiva nas atividades propostas. 

Vale ressaltar que o aprofundamento dos diálogos e as ações constituíram-se como 

elemento participante do trabalho proposto, pela fruição proveniente da relação arte - 

meio ambiente- vida, envolvendo valores e conceitos culturais, digitais, estéticos, visuais, 

éticos e acima de tudo humanos. 
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RESUMO:  
O presente estudo teve como tema o Luto e a Tatuagem memorial. Por muito tempo a tatuagem foi 
estigmatizada e associada a grupos excluídos e marginalizados, sofrendo constantes mudanças, 
até os dias atuais, onde essa visão foi quase que totalmente extinguida. O processo de luto ao 
longo do tempo também vem sofrendo mudanças, assim, na contemporaneidade, ambos se 
inserem em um novo contexto. Percebeu-se que a produção de tatuagem memorial está cada vez 
mais comum e este artigo teve como objetivo investigar se e de que forma a tatuagem memorial 
pode auxiliar na elaboração do processo de luto por morte. Utilizou-se pesquisa bibliográfica para 
obter-se o embasamento teórico necessário, também pesquisa documental, através da rede social 
Facebook, de onde foram tirados depoimentos de pessoas com esse tipo de tatuagem e 
posteriormente foi feita análise fenomenológica dos dados. Na análise compreendemos as 
principais motivações dos enlutados para uma tatuagem memorial e discutimos o que faz com que 
a tatuagem memorial seja facilitadora no processo de luto. Deixar no corpo marcas da memória é 
um comportamento atual e uma forma de tornar público seu luto ajudando no processo 
elaborativo. 

PALAVRAS-CHAVE: Luto; Morte; Tatuagem memorial. 

THE MEMORIAL TATTOO AS A REPRESENTATION AND POSSIBLE ELABORATION OF 
MOURNING FOR DEATH 

ABSTRACT:  
The present study had as its theme the Mourning and the memorial tattoo. For a long time the 
tattoo was stigmatized and associated with excluded and marginalized groups, undergoing 
constant changes, until the present day, where this vision was almost totally extinguished. The 
process of mourning over time has also undergone changes, so in the contemporaneity, both are 
inserted in a new context. It was noticed that the production of memorial tattoo is increasingly 
common and this article had as objective to investigate if and in what way the memorial tattoo can 
aid in the elaboration of the mourning process by death. We used a bibliographical research to 
obtain the necessary theoretical background, also documentary research, through the social 
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network Facebook, from where testimonies of people with this type of tattoo were taken and later a 
phenomenological analysis of the data was done. In the analysis we understand the main 
motivations of the mourners for a memorial tattoo and we discuss what makes the memorial tattoo 
a facilitator in the mourning process. Leaving memory in the body is a current behavior and a way 
to make your bereavement public by helping in the process. 

KEYWORDS: Grief; Death; Tattoo memorial.  

TATUAJE MEMORIAL COMO REPRESENTACIÓN Y POSIBLE PREPARACIÓN PARA LA 
LUCHA DE MUERTE 

RESUMEN:  
El presente estudio tuvo como tema el duelo y el tatuaje conmemorativo. Durante mucho tiempo, el 
tatuaje fue estigmatizado y asociado con grupos excluidos y marginados, experimentando cambios 
constantes, hasta el día de hoy, donde esta visión se extinguió casi por completo. El proceso de 
duelo a lo largo del tiempo también ha sufrido cambios, por lo que en los tiempos contemporáneos, 
ambos se insertan en un nuevo contexto. Se notó que la producción de tatuajes conmemorativos 
se está volviendo más común y este artículo tuvo como objetivo investigar si y cómo los tatuajes 
conmemorativos pueden ayudar en el proceso de duelo por la muerte. Se utilizó la investigación 
bibliográfica para obtener la base teórica necesaria, también la investigación documental, a través 
de la red social de Facebook, de la cual se tomaron testimonios de personas con este tipo de 
tatuaje y luego se realizó un análisis fenomenológico de los datos. En el análisis entendemos las 
principales motivaciones de los dolientes para un tatuaje conmemorativo y discutimos qué hace 
que el tatuaje conmemorativo sea un facilitador en el proceso de duelo. Dejar marcas de memoria 
en el cuerpo es un comportamiento actual y una forma de hacer público su dolor ayudando con el 
proceso de elaboración. 

PALAVRAS CLAVE: duelo; Muerte; Tatuaje conmemorativo. 

INTRODUÇÃO 

A arte de marcar o corpo é uma prática muito antiga na civilização, já fez parte de 

diversas culturas, muitas delas utilizaram e ainda utilizam a tatuagem e as marcas 

corporais como formas de particularizar rituais de passagem como nascimento, 

puberdade, morte e também como forma de embelezamento. No sentido moderno, ela 

passou foi estigmatizada já que esteve associada a grupos excluídos como prostitutas, 

marginais e criminosos. No atual contexto, a tatuagem vem rompendo com o estigma que 

a foi colocada. O fenômeno da tatuagem tem apresentado um crescimento constante em 

todos os seus segmentos, no caso deste estudo nos interessa o aumento das tatuagens 

memoriais, que são aquelas feitas como forma de homenagear alguém que morreu.  

Com certa frequência nos deparamos com amigos, conhecidos e até pessoas 

públicas que relevam possuir tatuagens feitas em homenagem a uma pessoa especial 

(pais, mãe, irmão, filhos, etc.) que morreu. Uma tatuagem que se mostrar distinta de 

qualquer outra não no sentido estético. Por isso, o que se mostra uma compreensão nesta 

atitude de marcar artificialmente no corpo a lembrança de uma pessoa morta?  
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A partir desta pergunta, nos sentimos motivados a empreender um levantamento 

bibliográfico assistemática sobre luto, morte e a tatuagem memorial para desenvolvermos 

subsídios para nossas compreensões acerca dessas temáticas e do fenômeno 

investigado. Além disso, realizamos a apreensão de relatos de adultos, de diferentes 

idades, acerca de suas tatuagens memorias: suas razões para fazê-las e os afetos 

envolvidos.  

Além disso, os relatos acerca das tatuagens memorias foram obtidos através de 

uma postagem na rede social do Facebook, na qual se convida os membros da página 

pública chamada LANADELRAYVEVO  (LDRV) a compartilha-los. Esta página tem como 147

enfoque postagens de humor com enfoque no público LGBT, tendo como objetivo, 

conforme a descrição, “tornar-se uma válvula de escape dos tormentos cotidianos com 

postagens descontraídas e discussões saudáveis”. Os participantes da página na grande 

maioria são pessoas jovens que usam o grupo para debater assuntos aleatórios, 

desabafos, pedidos de ajuda nos mais diversos, assim como de humor. Atualmente ela 

possui 430.530 membros, sendo administrada por Biatriz Mallavazzi, a qual foi informada 

acerca da pesquisa e autorizou a intenção da nossa postagem. 

Em 01 de outubro de 2018, a partir do pessoal de uma das autoras  foi postado 148

na página do grupo LDRV a seguinte mensagem convocatória:  
Manas, alguém do grupo tem alguma “tatuagem memorial”, chamadas tbm 
de tatuagem de luto? São tatuagens em homenagem a alguém que já 
morreu. Tem? Se sim, quer compartilhar comigo aqui nos comentários 
quem foi a pessoa homenageada, o que te levou a fazer a tatuagem, qual o 
sentimento, o que ela representa pra ti e se (e de que forma) ela te auxiliou 
no processo de luto? Estamos fazendo uma pesquisa para um Trabalho de 
Conclusão de Curso. Informamos que não divulgaremos os nomes 
daqueles que se prestarem a colaborar. Aliais, por isso, agradecemos de 
coração! 

Na postagem acima perguntamos de maneira informal quem tinha tatuagem 

memorial e poderia escrever a respeito dela. Rapidamente a postagem reuniu 91 

comentários de pessoas expondo os motivos, a satisfação e outros aspectos envolvendo a 

tatuagem. Na seção Resultados e discussões, tratamos de maneira detalhada os números 

obtidos, assim como a forma de organizá-los e analisá-los. 

 Disponível em: https://www.facebook.com/groups/LDRV12/?fbclid=IwAR3hCN3PplpvKjV6UBxU0j9xD-3j-147

SwjPJ8tYz0_EisDDt4KnOk1NOVu5FI (Acessado em 11.08.2019).

 Isabela Paulo de Oliveira Rodrigues ou Bebel Paula (perfil do Facebook).148
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No que concerne a pesquisa nas redes sociais, utilizaremos os escritos de Suely 

Fragoso et al (2011) e de Raquel Recuero (2006; 2009) enquanto subsídio teórico. 

Quando se tratam delas, uma das primeiras questões que surge diz respeito a quais são 

as conexões existentes entres seus atores, isto é, seus membros? Afinal, “essas conexões 

podem ser de qualquer tipo, desde conexões formais (tais como subordinação em uma 

empresa, por exemplo) até conexões informais, como interações ou relações sociais. 

(RECUERO, 2006, p. 47). Desde modo, compreendemos que esses usuários buscam 

conectar-se através dessa comunidade (página), abrindo debates a partir de determinadas 

publicações. Dentro do Facebook outra forma de conexão são os grupos, os quais muitos 

são abertos, fechados ou secretos. De maneira geral, todos eles se constituem como 

espaços de compartilhamento de informações, as quais sofrem um menor ou maior 

controle por parte dos administrares dessas. 

Fragoso et al (2011) define que as redes sociais podem ser classificadas enquanto 

uma metáfora estrutural, nesse sentido, um indivíduo que está inserido dentro de uma 

rede social pode ser considerado um ator, comentários e postagens nas mais diversas 

redes sociais são conexões entre esses atores. Assim, no Facebook, constituem-se laços 

e espaços em constante transformação e há qualquer momento podem surgir novos 

conteúdos e seguidores. Esta rede social completou 15 anos em 2019, totalizando 

aproximadamente 2.3 bilhões de usuários, seja em grupos, páginas ou mesmo em suas 

páginas pessoais faz com que este “mundo” esteja em constante interação de troca de 

informações . Por isso, para a autora, Fragoso (2011, p. 55): 149

A internet é um universo de investigação particularmente difícil de 
recortar, em função de sua escala (seus componentes contam-se aos 
milhões e bilhões), heterogeneidade (grande variação entre as unidades 
e entre os contextos) e dinamismo (todos os elementos são 
permanentemente passíveis de alteração e a configuração do conjunto 
se modifica a cada momento).  

As postagens propiciam uma interação efetiva entre usuários, pois existe uma 

lógica na troca de informações a partir delas que permite aos indivíduos interagirem uns 

com os outros. Portanto, existe uma circulação de sentidos acerca do que se está 

discutindo. A busca pelo sentido nas interações das usuárias (os) constituirá o viés 

analítico proposto pelas pesquisadoras e pesquisadores com a finalidade de compreender 

os sentidos das tatuagens memoriais.  

 Disponível em: https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2019/02/04/facebook-completa-15-149

anos-com-23-bilhoes-de-usuarios.ghtml (Acessado em 11.08.2019).
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Na descrição as opiniões dos informantes são apresentadas da maneira 
mais fiel possível, como se os dados falassem por si próprios; na análise o 
propósito é ir além do descrito, fazendo uma decomposição dos dados e 
buscando as relações entre as partes que foram decompostas e, por 
último, na interpretação – que pode ser feita após a análise ou após a 
descrição – buscam-se sentidos das falas e das ações para se chegar a 
uma compreensão ou explicação que vão além do descrito e analisado. Na 
pesquisa qualitativa a interpretação assume o foco central... [...] (MINAYO, 
2011, p. 80 – grifo da autora)  

Assim, classificamos essa pesquisa como qualitativa (MINAYO, 2011). Neste 

sentido, precisamos permanecer atenciosos acerca do trabalho científico que realizados, o 

qual consiste em “o pesquisador busca apreender aspectos do fenômeno por meio do que 

dele dizem outros sujeitos com os quais vive, interrogando-os de modo a focar seu 

fenômeno” (GARNICA, 1997, p. 115). Assim, quando os outros descrevem aspectos do 

fenômeno, procuram descrever como os percebem e a comunicarem suas percepções, 

atividade realizada com esforço, embora deixe quase sempre uma sensação de 

inconclusão. Não obstante, isso se dá não por falta metodológica, mas pela própria 

natureza do fenômeno investigado, posto, ao mesmo tempo que ele se mostra, ele se 

oculta. Por isso, a ênfase no sentido pessoal do percebido pelo sujeito pesquisado, sendo 

através desta intencionalidade que fenômeno se desvela (BOEMER, 1994). 

SOBRE MORTE E LUTO 
 Ao falar de luto não falamos necessariamente de morte, por esse motivo entende-

se ser importante falar um pouco mais sobre o luto e a morte de maneira separada, tal 

qual eles são. Sabemos que o luto é um conjunto de reações a uma perda significativa, a 

qual engloba rupturas afetivas, abrutas ou processuais, perda de vínculos profissionais, 

sociais, históricos, diagnóstico de uma doença incurável e a morte propriamente dita 

(FILIPE; SHIMMA, 2018). Nesse artigo, especificamente, será explicado sobre o luto 

gerado a partir da morte de alguém significativo para o enlutado. 

 Historicamente, na Idade Média, segundo Gomes e Sousa (2017, p. 165) “a finitude 

era percebida como um evento muito comum e a sua proximidade era encarada com 

serenidade” tanto pelas pessoas próximas quanto para a pessoa que iria morrer. Por volta 

do século XVIII, segundo Kovács (1992), foi dado um novo sentido para a morte nas 

sociedades ocidentais, a atenção do homem deixa de ser voltada para a própria morte e 

volta-se para a morte do outro de forma dramática, estendendo-se ao século XIX o 

sentimento de morte como sendo uma ruptura insuportável entre os seres amados. A 
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morte “vai tomando um sentido mais comovente e se torna um evento que rouba o homem 

do seu cotidiano” (GOMES; SOUSA, 2017, p. 165). Já no século XX, marcado pela 

escassez de tempo, vivenciar a morte passa a ser algo distanciado, ou melhor, algo que é 

constantemente afastado, como explica Azevedo e Pereira (2013): 
A sociedade ocidental afastou a morte, ela não faz mais uma pausa na vida 
das pessoas, além dos mais próximos, ou seja, já não há mais espaço para 
uma disponibilização espontânea de estar junto ao finado e presente com 
os que necessitam de acolhimento. Tal reflexão encontra-se presente nas 
condolências prestadas ao enlutado através da expressão de frases que já 
se tornaram jargão como: “... a vida continua...”, “... temos que tocar o 
barco...”, “... temos que pensar em quem está vivo...”, levando-nos a pensar 
na morte como algo a ser esquecido, afastado de quem sente a dor do luto, 
algo a não ser sentido, vivenciado. Encontrando-se diante da morte, o 
homem depara-se com a possibilidade de sua própria morte; desta forma, a 
morte e o sofrimento do outro se tornam um incômodo. [...] A dor parece ser 
banalizada – por ser a morte algo natural e que ocorre a todo instante, 
principalmente quando é a morte do outro, com total aval da sociedade da 
qual fazemos parte (2013, p. 57-58). 

Hoje os rituais são quase sempre em lugares preparados para isso, geralmente 

bem mais breves e esse tempo é cobrado, como tudo na atualidade. Não existe mais uma 

permissão para sofrer por muito tempo. Então, percebemos a inquietação e o mal-estar 

provocados pela morte vieram se intensificando ao longo da formação cultural e social da 

civilização ocidental, nesse percurso a morte veio gradativamente sendo percebida com 

angústia, medo e rejeição quase que absolutamente: 
A atitude do homem contemporâneo diante da morte e do morrer é o 
resultado de um processo longo e lento de transformações ao longo dos 
tempos. Essas mudanças hoje são observadas de maneira mais rápida e 
consciente. (AZEVEDO; PEREIRA, 2013, p. 55) 

Segundo Ariès (2014), a morte tornou-se um fenômeno a ser afastado, negado, 

escondido, vivido discretamente, transferido do ceio familiar para profissionais da saúde e 

da funerária, então, retirado do aconchego do lar para a fria tecnologia hospitalar. Assim a 

morte foi sendo cada vez mais afastada, como diz Fukumitsu (2018, p. 9) “cada vez mais 

combatida e escamoteada [...] o tema da morte desapareceu da cultura do cotidiano, o 

que impediu os indivíduos de contar com repertórios simbólicos para enfrentar a morte”, 

acreditando que esses rituais eram um tipo de prolongação do sofrimento. 

Morte é o fim de uma vida, uma perda e a passagem para o luto dos que ficam. 

Luto esse que é uma penosa maneira de elaborar essa perda, segundo Alves (2018), diz 

respeito a pior experiência do ser humano durante sua existência, embora esteja entre as 

mais recorrentes desta. E sempre que houver perda ou rompimentos significativos, haverá 
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luto. Ou seja, a necessidade de elaborar o que fez ausente e reorganizar do seu existir. 

Viver a perda de alguém é se deparar com a realidade de que somos finitos, além do 

sentimento de vazio que comumente fica com a perda: 
O luto vivido em decorrência da morte de um ente querido não é somente 
uma experiência dura e profunda de perda, mas também a evocação de 
nossa condição mortal, assim como da inevitabilidade e irreversibilidade da 
morte. Seus aspectos ontológicos podem tornar seu enfrentamento mais 
árduo, além de se apresentarem como situações potencialmente 
reveladoras de conflitos anteriormente já́ vividos na história do enlutado 
que encontram no processo de luto espaço para (re) significação. [...] 
Questões existenciais como a transitoriedade da vida, a efemeridade, a 
angustia, inerentes ao processo da morte e do morrer, são frequentemente 
evitadas. (FREITAS, 2013, p. 98) 

O luto não tem um tempo certo estabelecido, ele é singular, individual, subjetivo. 

Depende da relação, da conexão que se tem com o que foi perdido, da posição que a 

pessoa que morreu ocupa na vida da enlutada, das experiências e mecanismos internos 

de enfrentamento de frustrações que cada um possui, entre outras características 

singulares. O luto é um processo instintivo, sadio e fundamental. Não é uma doença e 

experienciar a dor favorece o fortalecimento para seguir adiante (ALVES, 2018). 

Quando não é experienciado nem respeitado, o luto pode acabar dificultando nosso 

crescimento. Na visão existencialista, o homem é aquilo que escolhe ser e em muitos 

momentos perder alguém pode provocar sentimentos dos quais temos apenas como 

possibilidade de escolha a forma como iremos aceitar a experiência: 
É como se o caminho que cada um percorresse já estivesse traçado, mas, 
ao mesmo tempo, podemos nos apoderar desse caminho. [...] Temos, sim, 
autonomia para escolher como queremos viver a partir da situação de 
perda, para nos respeitar nas situações de luto e de dor e temos o direito 
de participar do nosso crescimento. A alternativa é a busca de si mesmo. O 
luto não precisa necessariamente ser terminado, concluído: é, sim, um 
processo que precisa ser experienciado como parte de nosso 
desenvolvimento. O deformar-se provém da dificuldade da apropriação de 
todo esse caminho e da falta de percepção do nosso processo de luto e 
das nossas próprias dores (FUKUMITSU, 2004, p. 22) 

Então, nessa perspectiva, é preciso se implicar no processo de luto, vivenciar as 

perdas, reagir das mais variadas formas e enfrentar. Quando conseguimos buscar 

consolo, compreender a perda, algo internamente nos convida a mudar e nós aceitamos. 

Podemos escolher de que forma vamos perceber nosso sofrimento, “É nosso dever 

recuperar nossas vidas. Apesar da dor causada pela perda, temos de nos reconectar com 

a força, a esperança e o sentido de vida que nos é inerente. A maneira que lidamos com o 

sofrimento é uma questão de escolha” (FUKUMITSU, 2004, p. 83) 
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A TATUAGEM COMO FORMA DE EXPRESSÃO AO LONGO DO TEMPO 

Sobre o surgimento da tatuagem, Dadalte et al. (2013, p. 43) expõe: 
O primeiro registro literário da tatuagem foi em 1769. Trata-se do relato do 
navegador inglês James Cook sobre o que viu ao chegar ao Taiti, na 
Polinésia. Os nativos usavam uma finíssima espinha de peixe, ou ossos de 
passarinho, para perfurar a pele e injetar um pigmento feito à base de 
carvão e ferrugem. Surge daí ́também a palavra tatoo, do taitiano, que quer 
dizer desenho na pele. 

Nessa trajetória a tatuagem encontrou-se presente em diversas culturas, muitas 

delas utilizaram e ainda utilizam a tatuagem e as marcas corporais como formas de 

particularizar rituais de passagem como nascimento, puberdade, morte e também como 

forma de embelezamento (RODRIGUEZ; CARRETEIRO, 2014). 

Rodriguez e Carreteiro (2014) evidenciam que por um período a tatuagem foi 

estigmatizada e associadas e grupos excluídos como prostitutas, marginais e criminosos, 

julgamento que, ainda hoje, em um número significativamente reduzido, é possível de se 

ter essa vinculação. Porém, se no decorrer do tempo ela ficou relacionada a alguns 

grupos, posteriormente outros grupos começaram a utilizar a tatuagem. 
Nas décadas de 50 e 60 do século XX, além de ser utilizada por gangues, 
passou a ser vista também como emblema de movimentos contraculturas 
como roqueiros, motoqueiros, hippies e punks. Dessa forma, a tatuagem 
não estava mais ligada unicamente à marginalidade ou a determinados 
círculos econômicos, mas se articulava a propostas políticas, éticas e 
estéticas contrarias à norma social [...] Intensificadas, principalmente no fim 
do século XX, as práticas de marcas corporais e, em especial, a tatuagem, 
saíram do registro de marginalidade para permear a cultura dominante 
como forma de expressão corporal. Elas perderam algumas de suas 
características transgressivas e incorporaram possibilidades estéticas mais 
bem aceitas pela sociedade. A tatuagem, hoje, é praticada em condições 
materiais, sociais e simbólicas bastante diferentes. Constitui-se uma opção 
estética muito procurada pelas novas gerações. É compreendida muitas 
vezes como arte e forma de expressão da mesma. Em alguns casos, o 
corpo se torna uma obra ambulante. (RODRIGUEZ & CARRETEIRO, 2014, 
p. 748) 

Em propagação constante, a quantidade de estúdios de tatuagem vem se 

expandindo, a prática artesanal de não profissionais, sem os cuidados necessários com 

material e ambiente foram sendo combatidas segundo Rodriguez e Carreteiro (2014, p. 

748) “para dar lugar a um processo mais técnico, com lojas exclusivas, com equipamentos 

especializados, materiais descartáveis e a profissionalização dos seus praticantes”.  

Assim, a tatuagem foi se inserindo em novos contextos sociais, fazendo uma cisão 

com o estigma para ser entendida como “forma de expressão, arte e adereço 
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corporal” (RODRIGUEZ; CARRETEIRO, 2014, p. 749). Esse crescimento foi constatado 

em uma pesquisa nomeada de 1º Censo de Tatuagem do Brasil, organizada pela revista 

SUPER Interessante em 2013, foram entrevistadas mais de 80 mil pessoas e 150 mil 

tatuagens foram mapeadas e os resultados, dentre as diversas constatações, aponta que 

ao longo das décadas as tatuagens em homenagem vêm aumentando, na década de 70 

elas representavam 3% das tatuagens feitas, na década atual representam 7,6% . 150

TATUAGEM MEMORIAL E VIVÊNCIA DE ENLUTADOS POR MORTE 

Tatuagem memorial são tatuagens feitas em homenagem a alguém que já morreu, 

Vannucchi, Fernandes, Ribas et al. (2016, p. 193) diz que “Dentre as diversas funções de 

uma tatuagem, observamos que a produção de uma tatuagem memorial após uma perda 

significativa é um fenômeno cada vez mais frequente, principalmente entre jovens 

ocidentais” 

Existem inúmeras formas de enfrentamento do luto e buscar compreender uma de 

suas formas será de grande valia visto que, segundo Sales e Santos (2011, p. 215) “a 

morte será́ sentida pela pessoa que fica, e que esta necessitará de meios para expressar 

o seu pesar”, e ainda, a partir de um olhar existencialista, Freitas (2013, p. 99), argumenta 

que o luto “constitui-se como a ausência do tu na relação eu-tu, o que não significa um 

esvaziamento do mundo, mas uma apresentação de um novo mundo, de uma nova forma 

de presença do outro, exigindo um novo sentido”. Assim, podendo então a tatuagem ser o 

meio de expressar o seu pesar e a nova forma de presença do outro. 

Existem diversas produções cientificas acerca da função e de como tem sido vista e 

usada a tatuagem, de maneira geral, na contemporaneidade. Dentre estas, podemos 

encontrar a de Nolasco (2006, p. 370), que afirmar buscar “identificar o uso psíquico que a 

experiência de marcar o próprio corpo tem para um sujeito, bem como o papel que a 

consciência de si desempenha neste processo”. Por sua vez, a autora Andrea Lissett 

Pérez (2014), em seu artigo, traz um pouco da construção do novo cenário da tatuagem, 

do processo de ser tatuado, de quem é a pessoa que faz tatuagem hoje em dia, do 

sentido de ser tatuado, e outras análises feitas a partir de informações obtidas após um 

trabalho em estúdio de tatuagens, nesse artigo ela teve como objetivo: 
Contribuir para uma visão “total” da tatuagem, partindo da noção de prática 
e tentando reconstruir, com base nessa perspectiva, os contextos 

 Disponível em: https://super.abril.com.br/comportamento/1o-censo-de-tatuagem-do-brasil-resultados/ 150

(Acessado em 30. 09. 2019).
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socioculturais, os processos, os rituais, as interações, as formas de 
apropriação e de construção subjetiva presentes na contemporaneidade. 
(PÉREZ, 2006, p. 179) 

Em outra produção científica, Pinho (2015, p. 13) destaca que: 
Ao considerarmos a produção das tatuagens in memoriam um rito privado 
coube-nos investigar a função desse rito que pode tanto servir como 
tratamento possível do real pelo simbólico em forma de uma escrita do luto 
grafada no corpo, quanto um rito que visa prolongar a relação com o ser 
perdido, produzindo um luto interminável em que a escrita do luto não se 
conclui. 

Sobre a tatuagem, na perspectiva do corpo na atualidade, Rodriguez e Carreteiro 

(2014) dizem que se torna um corpo-mensagem, que se apresenta como um meio que 

comunica e expressa seus afetos e interesses, a tatuagem é uma inscrição da própria 

história na pele: 
Inscreve-se na pele a própria história, um sentido especifico para o 
momento em que o sujeito a fez. E esse registro se revela, e se desvela, 
naqueles segundos em que é visto pelos outros. Encaminha-se um 
movimento de economia de palavras, onde cabe o dito popular em que 
“uma imagem valeria mais que mil delas” (RODRIGUEZ; CARRETEIRO, 
2014, p. 747) 

Como foi visto, “o homem contemporâneo mudou sua relação com a morte e o 

processo morrer, consequentemente, a vivencia do luto também sofreu transformações 

importantes em nossa sociedade” (SALES; SANTOS, 2011). Por isso, acreditamos existir 

um respaldo para pensarmos a tatuagem como formas de vivência do luto. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A postagem que fizemos no Facebook, em 01 de outubro de 2018, na página do 

grupo LDRV, reuniu inúmeros comentários de pessoas expondo os motivos, a satisfação e 

outros aspectos envolvendo a tatuagem. Estes foram feitos entre os períodos de 

01/10/2018 a 05/03/2019. De maneira detalhada a postagem reuniu: 91 comentários e 42 

curtidas sendo 32 curtir, oito emoticons amei e dois emoticons triste. Entre os comentários 

feitos na postagem do grupo, selecionamos 26 comentários, posto terem como conteúdo a 

descrição sobre a tatuagem feita como ferramenta de elaboração do luto. 

De forma mais especifica, alguns critérios foram criados como forma de crivar ainda 

mais os comentários, visto que alguns não possuem relevância no seu conteúdo. Os 

critérios para inclusão foram: relatos feitos por textos; conteúdo diretamente relacionados 
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com o objetivo do estudo. E os critérios de exclusão foram: os que interagiam somente por 

meio de foto; os que fugiam do objetivo do estudo. 

Tabela 01 – Nos comentários abaixo, que representam a maioria, identificamos a 
realização da tatuagem como forma de ter a pessoa falecida por perto. 

PARTI
CIPAN

TES
COMENTÁRIOS DA POSTAGEM TATUAGEM MEMORIAL

P1

“Eu tenho uma no braço em homenagem ao meu irmão, ele morreu já tem 14 anos, eu 
era bem pequena, quando eu fiz a tatuagem ainda era bem novinha, e na época eu fiz 
porque queria que ele ficasse eternizado não só dentro de mim, fora também, porque 
eu gosto que as pessoas saibam que ele existiu, e querendo ou não as pessoas novas 
que entram na minha vida não sabem dele, mas ele era tão demais que eu gosto que 
todos saibam que ele já esteve aqui. Eu fiz um tizil, que é um pássaro, e era o apelido 
dele, e o tizil tem um boné amarelo, porque meu irmão sempre usava boné amarelo. 
Hoje em dia ela me representa mais o fato de ele estar sempre comigo, conforme passa 
o tempo alguns dias a gente acaba passando batido, e eu gosto, porque sempre que 
vejo a tatuagem lembro dele e fico feliz, e gosto de saber que de uma maneira ou de 
outra ele está sim comigo. ”

P2

“Tenho três estrelas (as três Marias) e acima delas avó em francês dentro do símbolo 
do infinito. São três gerações de Marias, e minha vovó não está mais conosco. Tenho 
um pequeno barquinho no antebraço em homenagem a uma amiga de turma que 
faleceu num acidente da nossa profissão. Ele me faz lembra-la. ”

P3

“Eu tenho o nome dos meus pais "Mário Kátia ". Não dá pra ver direito pq acabei de tirar 
a foto... Meu pais faleceram com a diferença de um ano de um pra outro... Demorei um 
bom tempo pra fazer pq não encontrava um desenho único, especial... Por fim decidi 
escrever apenas os nomes deles. 
 
Com essa tatuagem sinto eles mais perto de mim.”

P4
“Tenho a assinatura do meu pai e significa muito pra mim. Algo como se eu pudesse 
levá-lo onde eu estiver. Já pensava em fazer enquanto ele era vivo mas não deu 
tempo.”

P5

“Eu tenho uma rosa no meu braço que simboliza minha vó, quando eu era pequena a 
gente brincava no meio das roseiras dela que ela cuidava com muito carinho. Quando 
eu fiz já tinha passado pelo luto mas achei legal fazer pra sentir que ela continua 
comigo sempre, e eu sempre lembro desses momentos quando olho pra tattoo, enche o 
meu coração de uma saudade gostosa da minha véinha.”

P6

“Tenho as iniciais do meu irmão dentro de um par de asas, ele faleceu em maio(foi 
assassinado numa tentativa de assalto), nunca tinha pensado em tatuar algo assim, 
acabei fazendo as asas pq ele tinha nas costas tb e me contou uma vez que doeu muito 
pra fazer pq ele tava bêbado, eu ri muito disso com ele. Ainda não sei se me ajuda com 
o luto, mas é uma forma de manter ele como meu "protetor" como ele sempre foi 
quando era vivo.”

P7

“Tenho uma rosa no ombro esquerdo em homenagem a minha mãe que faleceu há 
alguns anos. Nunca tive coragem de tatuar algo mais objetivo, como nome ou datas 
porque tive medo que em alguns momentos me deixasse mal. Então tatuei algo 
simbólico e que me deixasse boas lembranças dela, algo que ela amava muito e 
deixava ela feliz, como eu quero me lembrar dela. Antes da tatuagem eu costumava a 
sempre carregar alguma coisa dela comigo (anel, colar...) hoje em dia não costumo 
mais, porque a tatuagem me remete a isso, foi basicamente pra “sempre” ter algo 
simbolicamente dela comigo.”
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Tabela 02 – Nos comentários abaixo os participantes relatam que de alguma forma 
encontraram na tatuagem sentimento de força ou calma. 

Tabela 03 – Nos comentários que seguem abaixo, os participantes indicam que a 
tatuagem foi feita como forma de cumprir uma promessa feita entre os dois em vida. 

P8

“Eu tenho uma âncora tatuada na costela, fiz essa tattoo anos depois do meu vô falecer 
e foi na mesma data de falecimento. Meu vô sempre foi tudo pra mim, éramos 
apaixonados um pelo o outro e perdê-lo foi vê meu mundo desmoronar, mas depois que 
resolvi fazer essa tattoo parece que a minha falta dele foi amenizada, sinto ele perto de 
mim o tempo inteiro.”

P9

“Fiz uma tatuagem em homenagem ao meu irmão que morreu logo depois do parto por 
conta de uma má formação congênita. E eu fiz a tatuagem porque durante a gestação 
da minha mãe eu tinha 5 anos e me conectei de uma forma inexplicável com ele dentro 
da barriga da minha mãe e estive muito presente durante toda a gestação mesmo 
sendo muito criança. E logo depois que ele morreu e sentia que ele sempre estava 
comigo então eu não senti o luto tão forte e era/ é como se fosse um anjo da guarda. E 
muitas vezes hoje eu sinto ele presente em vários momentos da minha vida! A frase é 
“we only part to meet again” (a gente só vai embora pra se encontrar de novo”.”

P10
“Tenho um raio tatuado atras da orelha pro meu melhor amigo que infelizmente cometeu 
suicidio. Um raio porque brincávamos que ele era o Deus do trovão. 
Ta aqui porque é a forma de lembrar que tudo é pra ele e por ele.”

PARTI
CIPAN
TES

COMENTÁRIOS DA POSTAGEM TATUAGEM MEMORIAL

P11 “Eu tenho a frase de uma música que me acalma sempre que sinto muita falta do meu 
pai. “Someday I too will fly and find you again”.”

P12 “Tenho 3 pro meu pai, uma delas é a assinatura dele, sinto que ele ta ali sempre 
comigo me lembrando de ser forte”

P13

“Fiz essa recentemente em homenagem a minha vó por parte de mãe. Ela faleceu em 
2013. Eu sempre quis fazer algo pra ela, antes mesmo de ela falecer, mas na época 
ainda tinha uns 15/16 anos então minha mãe não ia deixar nunca. Esse ano mexendo 
numas coisas antigas minhas, achei meu "caderno de recados" do meu aniversário de 
15 anos, e tinha esse dela. Não pensei duas vezes, fiz exatamente a letrinha dela e o 
que ela escreveu. Não me arrependi em momento nenhum... as vezes quando tô meio 
pra baixo eu olho pra ela e já me sinto melhor”

PARTI
CIPAN
TES

COMENTÁRIOS DA POSTAGEM TATUAGEM MEMORIAL

P14

“Eu iria fazer uma com minha amiga, mas não deu tempo. Então fiz essa com o nome 
dela (como eu chamava ela)... é uma forma de presentificar de alguma forma ela.. antes 
doía olhar e lembrar... Ainda dói.. mas é uma dor apenas de saudade, pq já aprendi a 
lidar com a dor da falta.”
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Tabela 04 – Nos comentários seguintes, os participantes relatam que a homenagem foi feita 
em conjunto com outras pessoas da família. 

Tabela 05 – Nesse comentário, o participante indica ter feito para lembrar os bons momentos. 

P15

“Eu tenho a assinatura do meu pai no ombro, perto do coração. Fiz em homenagem a 
ele pq depois da minha formatura nós combinamos de fazer uma tatuagem um pro outro 
mas ele acabou falecendo uns meses antes. Não me arrependo nem um pouquinho, 
amo ela demais, me traz paz.”

P16
“Eu escrevi a letra de uma musica que eu cantava pra minha avó “somos aliança, céu e 
fé, eu e você “ não ajudou no processo de luto mas tá aqui pra ela, eu tinha prometido e 
cumpri. Sinto que falta uma parte de mim.”

PARTI
CIPAN

TES
COMENTÁRIOS DA POSTAGEM TATUAGEM MEMORIAL

P17
“Eu tenho duas menininhas (eu e minha irmã) num balanço e no meio delas um balão 
em forma de coração com uma auréola que significa nosso irmão que morreu. Minha 

irmã tem a mesma tatuagem no mesmo lugar que eu.”

P18

“Eu tenho “Adsumus” escrito no braço direito. Homenagem ao meu pai quando ele 
faleceu, é o lema do corpo de fuzileiros navais. Ele era fuzileiro e apaixonado pela 

profissão. Eu tenho no braço, minha irmã na clavícula e minha mãe no pulso esquerdo. 
Significa “aqui estamos”. A gente decidiu tatuar, como uma forma de lembrar com 
carinho, e com ela eu sei que meu pai está comigo aonde eu for.”

P19
“Tenho uma frase da música que eu e meus primos cantávamos pra nossa avó, 

inclusive todo mundo fez a mesma tatuagem.”

PARTI
CIPAN

TES
COMENTÁRIOS DA POSTAGEM TATUAGEM MEMORIAL

P20

“Tenho a frase do livro O pequeno príncipe no antebraço em francês (On ne voit bien, 
q'uavec le coeur que significa Só se vê bem com o coração) em homenagem ao meu 
pai, porque ele bebia muito e todo mundo julgava ele, mas eu sei que ele me amava 

muito e cuidava de mim. Então tatuei para sempre seguir o meu coração e lembrar 
apenas dos momentos bons que passamos <3”
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Tabela 06 – Nos seis últimos comentários selecionados, os participantes relatam a 
homenagem sem dizer o motivo pelo qual ou mencionar a elaboração do luto. 

 Ao investigar a motivação das pessoas para fazerem a tatuagem memorial 

percebemos com a coleta desses depoimentos que 10 participantes fizeram a tatuagem 

sentindo ser uma forma de ter a pessoa que morreu por perto, três encontraram na 

tatuagem memorial uma forma de ter força e calma, três fizeram para cumprir uma 

promessa feita em vida, três fizeram a homenagem em grupo, ou seja, mais de uma 

pessoa ligada a pessoa morta fez a tatuagem, uma pessoa diz ter feito para lembrar de 

momentos bons e seis pessoas comentam que fizeram tatuagem em homenagem mas 

não mencionam um motivo específico. 

 Encontramos nos comentários a descrição da experiência de fazer em seu corpo 

uma tatuagem homenageando uma pessoa que já morreu, dessa descrição, captamos 

enquanto essência que a motivações ou sentimentos presentes nos enlutados ao fazer a 

tatuagem é, entre os comentários do P1 ao P10, ter a sensação de que a pessoa está 

mais próxima, o que de certa forma pode amenizar uma das dores do luto, que é a 

PARTI
CIPAN
TES

COMENTÁRIOS DA POSTAGEM TATUAGEM MEMORIAL

P21 “Eu tenho um "Maschio" no braço, que é sobrenome de família, mas a ideia veio depois 
que perdi meu vô, que foi o mais próximo de pai que tive”

P22 “Tenho uma coroa na costas em homenagem a minha mãe fiz depois de 6 anos que ela 
faleceu”

P23

“Eu tenho um coração com o sobrenome do meu avô. Foi ele quem me criou, um ser 
humano honesto, digno e íntegro. Sempre que eu falo que sou neta dele, alguém conta 
uma história e comenta sobre o caráter dele e me dá muito orgulho de saber que eu 
carrego o mesmo sobrenome dele. Tenho também uma rosa e é para a minha vó. Ela 
tinha um roseiral no fundo da casa dela. Tava sempre de roupinha rosa e batom 
combinando, era uma pessoa doce, delicada e onde chegava às pessoas logo falavam 
com ela. Ela gostava muito de rosa, da planta e da cor...”

P24
“Eu tenho tatuado a data do último dia de vida da minha avó em números romanos, do 
lado esquerdo do peito. 
Que saudades!”

P25
“"a perfect chapter laid to rest" é um trecho da música so far away, do avenged, que 
significa praticamente um capítulo perfeito que acabou, que tatuei em homenagem ao 
meu pai, que morreu quando eu tinha 9 anos”

P26

“sim. eu tenho duas tatuagens assim. a primeira é uma foice com o dizer sooner than 
you think pq a doença que matou meu pai surpreendeu todo mundo e foi rápida demais. 
ninguém nunca imaginou. a segunda é uma mariposa pq ele sempre cantava uma 
música sobre elas quando a gente ia viajar. é isto.”
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distância, o distanciar-se da pessoa morta, aparentemente, desta maneira, ajudando no 

que Bousso (2011, p. 20) compreende acerca do que o luto poder ser: 
Um processo de transformação da relação com quem morreu, a qual, é 
relevante salientar, não pode ser simplesmente eliminada da vida do 
enlutado; ela só não está mais fisicamente presente, mas o enlutado 
continua tendo uma relação diferente da que existia com ela anteriormente. 

 Assim, entendemos que a tatuagem memorial pode ter esse sentido, de nunca 

eliminar a pessoa morta, mas confirmar uma relação diferente da que existia em vida. 

Nos comentários P11, P12 e P13, o sentimento presente atribuído foi o de uma 

sensação de força e calma, sentimentos esses que são importantes que o enlutado possa 

encontrar. Quando atribuem um sentimento de força e calma a tatuagem entendemos ser 

esse sentimento mais uma maneira na qual a tatuagem auxilia no processo de luto, vimos 

nela um acolhimento e uma permissão a transformação dessa dor, validando o que Silva 

(2015) entende ser um caminho para luto quando diz que a ela pode se constituir em uma 

espécie de aceitação do luto. Por isso, em alguma medida, e, de certa maneira, está longe 

de uma ser uma espécie de apologia à tristeza ou uma adesão ao sofrimento. 

Outra  experiência descrita nos comentários de P14, P15 e P16, foi a de fazer a 

tatuagem enquanto uma promessa feita em vida, existia um acordo ou um combinado de 

fazer uma tatuagem igual com uma outra pessoa e ela não teve tempo, morreu, e então a 

pessoa enlutada continua, faz a tatuagem como forma de cumprir com aquele combinado 

e isso, em nossa analise, quer dizer que existe uma sensação de que cumpriu com o 

prometido, fez o seu papel, reconheceu a importância que aquela promessa e aquela 

pessoa tinha, a ponto de perpetua-la, de certa forma, em algum nível a pessoa tem um 

sentimento de bem-estar em meio a essa dor, a dor da perda. Isso ilustra o que 

Vannucchi, Fernandes, Ribas et al. (2016, p. 210) nos diz quando fala sobre a tatuagem 

memorial: 
O corpo serve como suporte tanto para inscrever a existência do ente 
querido falecido quanto para marcar o seu não aparecimento, ou seja, o 
seu desaparecimento. Convocar para esse ser inefável o simbólico, por 
meio da produção de uma tatuagem, apresenta-se como uma tentativa de 
fazê-lo existir, durar, subsistir, preservando-o como humano. 

No caso das tatuagens memórias feitas em feitas grupo, isto é, por membros de 

uma mesma família, P17, P18 e P19, entendemos a vontade de tornar aquela pessoa 

homenageada presente naquele grupo, de tornar uma memória em comum naquele grupo 

o qual ela pertencia e assim registrar a importância daquela pessoa.  
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Labate (2006) diz que uma das maiores dificuldades das famílias está no 

estabelecer uma comunicação direta sobre um assunto difícil ou tabu e que falar a 

respeito da morte gera uma tensão. Para que a tatuagem seja pensada e cheguem a 

decisão de faze-la é preciso que a família estabeleça essa comunicação direta, necessária 

para amenizar a tensão de falar no assunto, trazendo nesse aspecto, a partir da 

necessidade de falar no assunto, uma possibilidade de auxilio nesse processo. 

O P20 fala sobre a tatuagem memorial servir como uma fonte de lembranças boas. 

Os comentários do P21 ao P26 não mencionam um motivo específico além do fato de ser 

uma homenagem a alguém que morreu. 

Entendemos que o movimento de fazer uma da tatuagem memorial é sempre de 

um reconhecimento do luto, a pessoa que o faz talvez não tenha plena convicção do 

sentido que aquilo tem para ele, mas o motivo do luto é o fator motivador, ou seja, a 

pessoa está enfrentando e reflete sobre, isso reconhece o que Silva (2015, p. 09) diz ser 

importante que o luto “pede quietude, recolhimento, acrescento eu alguma reflexão e não 

a fuga”. Por sua vez, segundo Bousso (2011, p. 23), o luto consiste: 
Em um processo normal e esperado de ressignificação e transformação da 
relação com a pessoa perdida, tarefa que permite sua elaboração. Deste 
modo, ele não finaliza com uma "resolução", com a volta à normalidade, 
mas sim com a incorporação da perda na vida do enlutado, de tal modo 
que possa seguir a vida adiante com uma conexão contínua com o 
falecido, mas que possibilite também continuar a avançar na vida. 

O autor expressa compatibilidade quanto ao sentimento que captamos através dos 

relatos, de que a tatuagem memorial expressa a incorporação da perda, bem como 

estabelece irremissivelmente a conexão continua com o falecido.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao término deste estudo, pudemos, a partir dos dados teóricos e documentais 

pesquisados reconhecer que diante da morte nos deparamos inevitavelmente com a 

experiência do luto, um processo pelo qual é crucial passarmos e encontrarmos uma 

elaboração dessa perda.  

Os primeiros objetivos contemplados neste estudo foram o de descrever o que é 

uma tatuagem memorial e de compreender o processo de vivência de morte e luto, e 

pudemos chegar a contemplação a partir da pesquisa teórica. 

Com suporte da pesquisa documental, fizemos a seleção dos comentários que 

seriam analisados e com análise fenomenológica alcançamos o objetivo de Investigar 
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através dos relatos no Facebook a motivação das pessoas que fazem tatuagens 

memoriais. A investigação foi feita e captamos enquanto motivação os sentimentos de 

proximidade com a pessoa morta; sensação de força e calma; cumprimento de promessa 

de tatuar entre a pessoa falecia e a enlutada feita em vida; nas tatuagens feitas em um 

grupo dentro da família o sentimento de eternizar a pessoa falecida, tornando-a 

corporalmente inesquecível; também encontramos quem fez com a intenção de lembrar 

de bons momentos; e encontramos também as pessoas que conseguem relatar apenas 

que fizeram para homenagear. 

Ao analisarmos de que forma a tatuagem pode ter auxiliado na elaboração do 

processo de luto por morte entendemos que a tatuagem auxilia pelo fato de que ao fazê-la 

a pessoa tende a dar um significado aquela perda. O processo de luto não é algo que se 

encerra ou que se cura, e sim um processo que se vive e elabora das mais diversas 

formas imagináveis e a tatuagem memorial leva a pessoa por um caminho que a permite 

expressar a experiência, o que entendemos ser também um caminho de auxílio na 

elaboração uma vez que falar sobre a morte, vivenciar o sentimento atribuído a tatuagem, 

externar o sentimento que aquela perda traz são formas de elaborar. 

Através dessa trajetória do trabalho foi possível respondermos a questão que nos 

guiou até aqui: Seria a utilização da tatuagem memorial uma ferramenta eficaz na 

elaboração do processo de luto por morte? 

Concluímos então que sim, a tatuagem memorial pode ser uma ferramenta eficaz 

no processo de luto dos que desejam fazer pelo fato de que surge como forma de 

ressignificar a dor vivida por aqueles que ficaram possibilitando um novo olhar diante da 

morte do ente querido, ajudando na aprendizagem de conviver com aquela dor e 

transforma-la.  

A tatuagem memorial pode ser também uma forma de permissão do luto, uma vez 

que atualmente em nossa sociedade, como já foi dito, não encontramos mais lugar e 

tempo para vive-lo, seria a tatuagem memorial uma autorização dada pela própria pessoa 

para vive-lo. Podendo ser também uma inscrição, na própria pele e por toda existência de 

que: eu vivi e transformei essa dor em saudade. 
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COMUNICAÇÃO POR MEIOS DIGITAIS: O SMARTPHONE E AS 
PECULIARIDADES DE USO POR UM INDIVIDUO SURDOCEGO  151
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Maria José da Silva GOMES  153

RESUMO: 
O objeto deste artigo é a comunicação por meios digitais, especificamente o Smartphone e o 
aplicativo de mensagem Whatsapp. Objetiva-se analisar o uso desse recurso tecnológico e as 
mensagens do Whatsapp elaboradas por um indivíduo Surdocego. É um estudo que busca lançar 
um olhar para a questão prática: das estratégias comunicativas usadas por um Surdocego em 
meios digitais;  interlocução com os referenciais teóricos em autores da área da Comunicação e da 
Surdocegueira. Os resultados indicam importantes diferenças no uso do recurso tecnológico por 
esse sujeito. Este artigo não pretende esgotar a discussão do assunto e sim, propor uma 
abordagem que pode ser ampliada e debatida por sua relevância. 

PALAVRAS CHAVE: Comunicação; Surdocegueira; Tecnologia; Meios digitais. 

COMMUNICATION BY DIGITAL MEDIA: SMARTPHONE AND THE PECULIARITIES OF USE BY 
A DIFFICULT INDIVIDUAL 

ABSTRACT: 
The object of this article is digital communication, specifically the Smartphone and the Whatsapp 
messaging application. The objective is to analyze the use of this technological resource and the 
Whatsapp messages elaborated by a Deafblind individual. It is a study that seeks to take a look at 
the practical question: of the communicative strategies used by a Deafblind in digital media; the 
interlocution with the theoretical references in authors of Communication and Deafblindness. The 
results indicate important differences in the use of technological resources by this subject. This 
article is not intended to exhaust the discussion of the subject, but to propose an approach that can 
be broadened and debated for its relevance. 

KEYWORDS: Communication; Deafblind; Technology; Digital media. 

COMUNICACIÓN POR MEDIOS DIGITALES: SMARTPHONE Y LAS PECULIARIEDADES DE 
USO POR UNA PERSONA SORDA 

RESUMEN 
El objeto de este artículo es la comunicación por medios digitales, específicamente el teléfono 
inteligente y la aplicación de mensajería Whatsapp. El objetivo es analizar el uso de este recurso 
tecnológico y los mensajes de Whatsapp elaborados por un individuo sordociego. Es un estudio 
que busca analizar la cuestión práctica: de las estrategias comunicativas utilizadas por un 
sordociego en los medios digitales; interlocución con las referencias teóricas en autores de 
Comunicación y sordoceguera. Los resultados indican diferencias importantes en el uso de los 
recursos tecnológicos por este tema. Este artículo no pretende agotar la discusión del tema, sino 
proponer un enfoque que pueda ampliarse y debatirse por su relevancia. 

PALABRAS CLAVE: Comunicación; Sordoceguera; Tecnología; Medios digitales. 
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1 INTRODUÇÃO 
Os noticiários frequentemente apresentam casos de sucesso de pessoas com 

deficiência que obtiveram êxito em alguma ação, seja nos esportes, na educação, na 

realização profissional, etc. Essas notícias geralmente invocam o termo superação, na 

acepção de algo que é realizado para além das expectativas. 

Apesar dos avanços sociais conquistados com o desenvolvimento tecnológico dos 

meios de comunicação e informação, necessita-se de estudos que possibilitem a 

compreensão sobre como os indivíduos com deficiência fazem uso da tecnologia. Dessa 

reflexão surgem os questionamentos que nortearam a pesquisa: de que forma uma 

pessoa com Surdocegueira faz uso do Smartphone? Quais as estratégias comunicativas 

utilizadas em suas mensagens de texto com o uso do aplicativo de Whatsapp?   

Este artigo objetiva responder essas questões por meio da observação e 

descrição do uso cotidiano do Smartphone por um indivíduo Surdocego e análise das 

mensagens de Whatsapp encaminhadas por esse sujeito.  

Compreende-se que, há a necessidade de um olhar mais atento sobre a 

funcionalidade da comunicação utilizada por sujeitos Surdocegos em seu contexto de 

vida.  

A relevância da pesquisa reside na possibilidade de aprofundar os subsídios 

teóricos com o olhar na pratica comunicativa para compreender as estratégias de 

comunicação utilizadas com o uso da tecnologia por esse sujeito. 

2 SURDOCEGUEIRA COMO UMA DEFICIÊNCIA SINGULAR. 

Conforme Cambruzzi e Costa (2016), o processo de educação formal da pessoa 

Surdocega iniciou em 1837 com Laura Bridgman, criança com Surdocegueira adquirida 

aos dois anos de idade, educada pelo Dr. Samuel Gridley Howe, no Instituto Perkins, nos 

Estados Unidos. Entretanto, a pessoa Surdocega que se tornou mundialmente conhecida 

foi Hellen Keller, criança Surdocega nascida também nos Estados Unidos e educada por 

sua professora Anne Sullivan, muitos anos depois de Laura. A partir de 1837, outros casos 

foram registrados na Alemanha, França, Noruega, Suécia e países baixos. 

A professora Sullivan recebeu formação e aprendeu a se comunicar com o uso do 

alfabeto manual tátil no Instituto Perkins, ela teve conhecimento também, das experiências 

sistematizadas pelo Dr. Howe na educação de Laura. Hellen Keller obteve êxito nos 
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estudos e junto com Anne Sullivan, difundiu suas experiências em muitos países pelos 

quais viajou. Sua história é relatada nas reportagens e nos livros que escreveu. 

O Brasil, em 1953, foi visitado por Hellen Keller. Durante essa visita a professora 

Nice Tonhozi a conheceu e teve o seu interesse despertado para o assunto. Após, viajou 

aos Estados Unidos para estudar. Em 1961, a professora Nice inicia no país o trabalho 

direcionado a Surdocegueira, inaugurando em 1962 criou o Serviço Atendimento ao 

Deficiente Audio-Visual (SEADAV), na Fundação Padre Chico, cidade de São Paulo. 

Desse marco histórico inicial aos dias atuais, em todas as regiões do país, 

percebe-se um aumento de formações profissionais, serviços educacionais, congressos, 

encontros, publicações de livros, informativos e pesquisas sobre o assunto.  

A Surdocegueira é considerada como uma deficiência devido aos impactos 

causados pela perda dos dois sentidos de distância, conforme definido a seguir: 
Surdocegueira é uma deficiência única que apresenta perdas auditiva e 
visual concomitantemente, em diferentes graus, o que pode limitar a 
atividade da pessoa com Surdocegueira e restringir sua participação em 
situações do cotidiano, cabendo à sociedade garantir-lhe diferentes formas 
de comunicação e Tecnologia Assistiva para que ela possa interagir com o 
meio social e o meio ambiente promovendo: acessibilidade, mobilidade 
urbana e uma vida social com qualidade (GRUPO BRASIL, 2017) 

Através de nossos sentidos captamos as informações e interagimos com o nosso 

meio. A falta de audição e visão podem deixar o indivíduo sem as informações do que 

ocorre a sua volta. Dessa forma, as trocas interativas para as pessoas Surdocegas 

precisam estar orientadas para o desenvolvimento dos sentidos remanescentes como 

forma de acesso à informação (COSTA, RAGNI; 2015 p. 22).  

A ausência desses dois sentidos de extrema importância impede o indivíduo de 

captar as informações de seu meio de maneira natural. A Surdocegueira pode ser causada 

por síndromes, além de causas pré-natais, perinatais e pós natais, anomalias do 

desenvolvimento e erros inatos do metabolismo. Pode ser classificada como: 

Surdocegueira congênita ou Surdocegueira adquirida. Considera-se como Surdocegos 

congênitos as crianças que nasceram ou adquiriram a deficiência antes da aquisição de 

uma linguagem; os Surdocegos adquiridos como aqueles indivíduos que após terem uma 

forma de comunicação estabelecida adquiriram a deficiência.  

As pessoas Surdocegas podem enfrentar dificuldades na realização das tarefas 

do cotidiano e na comunicação. Dessa forma, irão necessitar de suportes e da utilização 

de outros canais de comunicação baseados nos sentidos remanescentes. Outro fator 
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importante são, os parceiros de comunicação, que precisam ser receptivos e sensíveis a 

essa comunicação para que ela se realize de maneira eficaz. 

O sistemas de comunicação devem ser personalizados. Sua escolha vai depender 

das características sensoriais, das possibilidades e história pessoal de cada um. Nenhuma 

forma de comunicação pode ser desprezada ao se considerar as necessidades de cada 

indivíduo.  

Os sistemas de comunicação que podem ser utilizados para favorecer a 

comunicação das pessoas Surdocegas são diversificados. Abarcam sistemas alfabéticos; 

sistemas não alfabético ou sinalizados; sistemas baseados na língua oral: sistemas 

baseados em códigos de escrita; recursos de apoio a comunicação; outros sistemas como 

o dactys, o bimodal. (CAMBRUZZI, COSTA; 2016, p. 76). 

Conforme Rosa, Giacomini, Maia, Serpa (2005), quatro aspectos são necessários 

para a qualidade de vida da pessoa Surdocega: A comunicação e acesso a informação; a 

independência; os aspectos profissionais; os aspectos psicológicos. 

Este estudo busca a compreensão de como acontece esse processo comunicativo 

com o uso do Smartphone. Detém-se nos aspectos de comunicação por meio do 

Smartphone e do aplicativo de Whatsapp. 

Pontuar um breve conceito sobre alguns dos termos utilizados neste estudo faz-se 

necessário:  Libras, Tecnologia; Smartphone; Whatsapp. 

 Libras - Língua Brasileira de Sinais, é a língua utilizada pelas comunidades 

Surdas do Brasil, cuja modalidade é gestual visual, expressada por meio das mãos, no 

espaço de comunicação a frente do enunciador;  

Tecnologia - possui diferentes conceitos, de forma sucinta, pode ser definida como 

o uso do conhecimento por meio de técnicas, instrumentos e métodos para resolução de 

problemas conhecimento que pode ser aplicada em diferentes áreas;  

Smartphone - significa telefone inteligente. É um celular com tecnologias 

equivalentes ao computador; 

 Whatsapp - é um software para Smartphone usado para enviar e receber 

mensagens, vídeos, fotos, áudios pelo. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Os referenciais teóricos da comunicação são vastos, a comunicação por meios 

digitais, por sua vez, é um assunto em amplo debate. Os autores abaixo selecionados e 

suas perspectivas teóricas nos auxiliam a melhor compreensão do estudo em questão. 

França (2001) aborda de forma positiva a contribuição de várias áreas de 

conhecimento em relação a área da comunicação, um campo privilegiado nascido da 

transdisciplinaridade, em constante contato com diferentes áreas, as quais ela denomina 

de cruzamentos. 

Martino (2014) aborda que, não se trata de eleger um sentido em detrimento de 

outros termos em uso, e sim abordar diferentes enfoques sobre o assunto. O autor afirma 

que todos nós sabemos o que é comunicação, e de forma simples, podemos relacionar ao 

diálogo entre duas pessoas, a troca de ideias e mensagens. Cita a comunicação de 

animais, a comunicação por meios tecnológicos, não verbal e tece explicações sobre cada 

uma dessas formas.  

A etimologia do termo, surgiu do latim “communicatio”, oriundo no meio religioso, 

cujo significado era “atividade realizada conjuntamente”, onde no contexto de vida dos 

mosteiros, a prática de isolamento, era quebrada pelo ato de fazer a refeição juntamente 

com os outros.  

A comunicação nesse aspecto possui sentidos originários como: romper o 

isolamento, realização em comum, participação. Martino tece uma importante reflexão e 

conclui com a seguinte afirmação: desde o seu surgimento a palavra comunicação já 

aparece como algo coletivo e como um ato social. Para tal, torna-se necessário que haja 

algo em comum, destacando como “objetos de consciência”, e compartilhamento de 

objetos de consciência. Aborda que, os sentidos tratados nos dicionários são muito 

dispersos, inventariados pelos usos comuns que ao fim também exprimem “relação”. 

Os temas “informação e mensagem” são comunicações relativas, por serem 

suporte material para a comunicação. Segundo ele, os materiais, não são comunicação 

sem a atividade do leitor ou escritor. Faz-se necessário para tal, a interação e a relação: 

“toda informação pressupõe um suporte, certos traços materiais (tintas, ondas sonoras, 

pontos luminosos) e um código com o qual é elaborada a informação” (MARTINO, 2014). 

A informação possui assim um potencial a se transformar em comunicação.  

O sentido de comunicação pode ser comparado como transporte, “artérias e 

estradas”, em uma retrospectiva sobre essa visão na mitologia grega, através da 

300



capacidade dos deuses e do comércio, onde os viajantes e vendedores precisavam se 

transportar e saber fazer uso da comunicação para comercializar seus produtos. 

Sobre o aspecto de disciplina, saber, ciências ou grupo de ciências, onde o 

processo comunicativo, para ele deve ser o objeto da comunicação, por sua importância 

em todas as áreas das ciências humanas. A dificuldade reside em não haver uma área de 

atuação particular e exclusiva da comunicação e sim o entrelaçamento entre as mais 

diferentes áreas.  Autores tem empregado o termo “Ciência da Comunicação”, não como 

uma disciplina e sim como uma ciência que engloba diferentes saberes.  

O termo comunicação possui sentidos polissêmicos. Martino define a 

comunicação humana em três aspectos; a relação do homem com o seu mundo; com os 

outros e consigo mesmo. Sobre a comunicação no âmbito dos seres brutos, define como 

um fenômeno físico, comunicação como relação; sobre os seres orgânicos como ação e 

reação; no domínio humano como no aspecto simbólico e cultural.  

Na comunicação do homem consigo mesmo ele aponta a subjetividade; com o 

mundo, a comunicação com os outros indivíduos no processo de mediação do desejo e 

conhecimento do outro e de si, em um esquema de relação e consciências. 

Verón (2014) ao tratar sobre a relação entre as mídias e a sociedade aborda que 

as pesquisas sobre essa temática são identificadas como pertencentes aos estudos da 

midiatização, na concepção de um processo social e seus subsistemas no período 

histórico da modernidade. O autor situa o desenvolvimento dos processos midiáticos no 

passado, muito antes da modernidade, cujo resultado tem a ver com a capacidade de 

semiose da espécie humana. 

A exemplo das ferramentas em pedra, em uma análise, se daria na seguinte 

ordem: a percepção do uso de um elemento material dentro de um espaço psicológico, 

ativaria um processo semiótico, primeiridade e secundidade; as regras do uso da 

ferramenta assimiladas seria a terceiridade. 

No processo histórico, desde o desenvolvimento e uso das ferramentas talhadas 

em pedra, até os dispositivos técnicos atuais, evidenciam a sequência histórica 

denominada de midiatização da sociedade humana. Cada estágio consiste em um 

dispositivo técnico-comunicacional adotado e seu uso, em um lugar e tempo. 

Os elementos da mídia não são lineares. Um meio técnico operacional produz 

efeitos e afeta de forma diferenciada o funcionamento social; os efeitos produzidos em 
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diferentes direções implicam em um processo de retroalimentação; e a aceleração do 

tempo histórico.  

Os fenômenos midiáticos promovem a autonomia de emissores e receptores; a 

permanência e a descontextualização do discurso no tempo. Uma disputa que tenta 

estabilizar sentidos, desde a invenção da prensa. Uma disputa complexa e fracassada, 

devido ser a comunicação humana um processo não linear. A comunicação face a face, 

por sua vez, seria apenas a ausência do fenômeno midiático. Apesar disso, na 

comunicação interpessoal pode acontecer a descontextualização.  

Verón (2014) afirma que os sistemas psíquicos do homo sapiens são uma pré-

condição para fenômenos midiáticos e sociais. Os fenômenos midiáticos fazem parte de 

sociedades complexas, dessa forma, a midiatização se torna muito importante. 

Polistchuck e Trinta (2003) ao discutirem o Paradigma Midiológico com enfoque no 

meio como mensagem na concepção de McLuhan e Debray, abordam que, a ação do 

meio de comunicação sobre o indivíduo intensificaria os sentidos elementares, 

funcionando como uma prolongação de seu corpo, assim como, esses efeitos se 

estenderiam e alterariam, hábitos, culturas, a política e a sociedade.  

O cunho dos meios de comunicação, além de orientar e alterar as atitudes e a 

percepção dos indivíduos se correlacionam. A superação de um meio de comunicação por 

outro, não o destrói, e sim o reconfigura e absorve. 

4 METODOLOGIA 

A pesquisa se constitui por meio da revisão bibliográfica em autores da área da 

comunicação e da Surdocegueira, que norteou a abordagem do tema; da coleta de dados 

que se deu por meio da pesquisa documental, que são, as mensagens de Whatsapp 

encaminhadas por um sujeito Surdocego a uma amiga, no período compreendido entre 25 

de maio a 28 de junho de 2019; mensagens de um grupo de Whatsapp, composto por 

cinco pessoas, quatro pessoas sem deficiência e uma pessoa surda, para traçar um 

comparativo;  os registros das observações do sujeito em seu ambiente cotidiano, a saber, 

a residência e o atendimento especializado. 

Optou-se por uma pesquisa quantitativa e qualitativa: os dados foram 

quantificados e categorizados, analisados e interpretados conforme a problemática 

apontada e o referencial teórico selecionado.  
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Este estudo possui o caráter de pesquisa exploratória devido a busca em 

compreender e aprimorar o conhecimento sobre o tema.  

O sujeito desta pesquisa é uma pessoa com Surdocegueira de 53 anos de idade. 

Seu nível de escolaridade é o segundo ano do ensino fundamental. Adotamos nome 

fictício de Pedro para preservar a sua identidade.  

Pedro apresentou a Surdez nos primeiros anos de vida, sem causa diagnosticada. 

Aprendeu a Língua Brasileira Sinais (LIBRAS) para a sua comunicação. A perda visual 

aconteceu na maturidade, por volta dos 46 anos, primeiro com a perda da visão total do 

olho direito sem causa definida e anos posteriormente a aquisição de uma baixa visão no 

olho esquerdo, devido a pressão ocular não controlada, que necessitou de intervenção 

cirúrgica. Atualmente possui visão no olho esquerdo sem muita nitidez. Necessita estar 

próximo do objeto até 30 centímetros em média para enxergar. Sempre que possível 

aproxima os objetos de sua vista, para melhor aproveitamento da informação visual. Pedro 

faz uso de bengala para o auxílio em sua mobilidade. 

Atualmente se comunica por meio da Libras realizada próximo ao seu olho 

esquerdo, denominada Língua de Sinais a Curta Distância. Essa forma de comunicação 

se enquadra dentro dos Sistemas não alfabéticos ou sinalizados. 

Pedro possui habilidade para o desenho. Se expressa de forma belíssima nos 

desenhos convencionais que produz, pois busca reproduzir os traços e expressões com 

perfeição. Desde 2002 Pedro mora sozinho. O aparelho de Smartphone é o instrumento 

de comunicação que o conecta com seus amigos, por meio de mensagens do Whatsapp 

ou do Facebook. Seu Smartphone é grande, possui as proporções de um Tablet. Ele 

escreve as suas mensagens de texto em letra maiúscula, letra que se torna acessível a 

sua característica visual.  

Dentre as funções disponíveis, a câmera é a mais utilizada. Ele também faz uso: 

das ferramentas busca do Google; do Youtube; do relógio (para acompanhar as horas e o 

despertador e alerta no modo vibrar); da calculadora; da lanterna; dos aplicativos de 

edição de imagens e vídeos. Algumas funções do Smartphone Pedro aprendeu na 

Instituição Especializada que frequenta, por exemplo, a calculadora e o bloco de notas, 

que são recursos úteis em situações de pagamento e compra. O bloco de notas permite 

adicionar fotos, dessa forma, torna o registro mais dinâmico e visual e assim ele evita o 

uso de bloco de anotações e papéis, algo a menos a ser carregado na bolsa ou arquivado 

em casa. 
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A câmera do smartphone possibilita a produção de fotos e vídeos que o auxiliam a 

contextualizar a sua comunicação. Algumas vezes as fotos e vídeos são editados, 

reeditados (com uso de aplicativos específicos), ganham Emojis e uma forma toda 

especial através das quais ele se expressa. Essa peculiaridade será analisada ao longo 

desse estudo.  

Pedro passa muitas horas do seu dia usando os Smartphone. Conversa com seus 

amigos por meio dos recursos de conferencia em tempo real do Facebook; posta fotos e 

vídeos dos temas que acha conveniente. Em relação ao aplicativo de Whatsapp faz uso 

dos recursos disponíveis, principalmente das chamadas de vídeo, e das mensagens de 

texto com o uso de recursos visuais.  

Nas chamadas de vídeo sempre conversa com o recurso de mais um usuário, 

pois, por meio desse recurso pode conversar com duas pessoas ao mesmo tempo e usar 

a sua língua natural a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).  

Em relação as mensagens de texto do Whatsapp suas mensagens chamam a 

atenção por apresentar textos diferenciados, compostos por vídeos, imagens, fotos e 

Emojis e uma composição própria desses elementos que se diferem das mensagens que 

de pessoas não-Surdocegas.  

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No período de 25 de maio a 28 de junho de 2019, Pedro encaminhou 250 

mensagens via Whatsapp para sua amiga. Essas mensagens foram categorizadas da 

seguinte forma: 

✔ Mensagens de texto: são mensagens de textos curtos, com o uso apenas de 

palavras; 

✔ Mensagens de texto compostas por texto e Emojis: a mensagem inicia com 

quatro a cinco Emojis, escreve o texto, que pode receber Emojis ao meio, e dá 

continuidade ao texto; 

✔ Mensagens compostas apenas de Emojis: elabora mensagens completas 

apenas com Emojis; 

✔ Mensagem de contextualização de situação – uma ação acontecendo. 

Encaminha fotos de anotações em Português que alguém lhe forneceu, de 

fotos de locais em que se encontra fazendo algo; 
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✔ Mensagem composta por GIF: são mensagens que utilizam os GIFs que 

possuem movimento; 

✔ Mensagem de texto com imagem: são mensagens que contém uma foto e na 

imagem ele elabora uma mensagem de texto; 

✔ Mensagem com vídeo de contextualização: faz um vídeo do local onde está 

acontecendo a ação e conta o fato por meio da Libras; 

✔ Mensagem compostas com texto, foto, Emojis: elabora mensagens com fotos 

reeditada com Emojis e abaixo da imagem a mensagem de texto. 

As mensagens foram categorizadas por tipo e pela quantidade de vezes que 

foram enviadas, da seguinte forma: mensagens de texto (01); mensagens de texto 

compostas por texto e Emojis (102); mensagens compostas apenas de Emojis (62); 

mensagem de contextualização de situação (17); mensagem composta por GIF (18); 

mensagem de texto com imagem (10); mensagem com vídeo de contextualização (31); 

mensagem compostas com texto, foto, Emojis (09).  

No grupo de Whatsapp comparativo, observou-se os tipos de mensagens elaboradas 

por suas características, abaixo descritas:  

✔ As mensagens de texto são predominantes; 

✔ Mensagens de texto só contém texto; 

✔ Mensagens com Emojis contém apenas um ou dois Emojis e nunca contém 

texto junto;  

✔ As fotos enviadas nunca contém texto;  

✔ Os GIFs sempre são encaminhados só como GIF;  

✔ Mensagens de vídeo contém apenas o vídeo.  

As mensagens de Whatsapp elaboradas por Pedro se diferem das mensagens de 

pessoas não-Surdocegas. Comparou-se com as mensagens do grupo de Whatsapp 

composto por cinco pessoas. 

A análise comparativa demonstra a predominância de mensagens de texto, 

mesmo em mensagens do representante surdo do grupo. Os participantes não utilizam 

Emojis combinados com imagens e texto; não editam as fotos com Emojis; utilizam muito 

pouco os Emojis e GIFs; os vídeos são pouco utilizados e não há combinação e vídeos e 

textos. 
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Em relação as mensagens de Pedro, denotam diferenças consideráveis: das 250 

mensagens, apenas uma contém só texto. Apresentam uma importante diferença em 

relação ao grupo comparativo, onde a prevalência são de mensagens de textos. 

Há predominância, do total de mensagens elaboradas com texto e Emojis (102 

mensagens) e mensagens elaboradas apenas com Emojis (62 mensagens), cujos textos 

que se destacam pelo uso do recurso da imagem.  

As mensagens nos vídeos de contextualização- em que Pedro filma os locais e 

utiliza língua de sinais (31 vídeos) e as mensagens de contextualização de situação(17), 

revelam uma estratégia eficaz de acessibilidade a qual Pedro pede apoio de parceiros de 

comunicação que estão em outros locais, resolve situações problemas, informa, da 

conhecimento de fatos, e etc.  

As mensagens de texto com imagem(10), mensagem com vídeo de 

contextualização (31), mensagem compostas com texto, foto, Emojis (09) e mensagem 

composta por GIF (18), compõem uma estratégia comunicativa de elementos imagéticos 

substitutivos aos textos convencionais. Ilustram situações que retratam o clima, o transito, 

ações rotineiras do lar, seu estado de humor e tantas outras. 

A autora França (2001) ao tratar a comunicação em relação as diferentes áreas de 

conhecimento, abordou também os cruzamentos, por serem inerentes a 

transdisciplinaridade. Esses cruzamentos são percebidos entre a comunicação e o uso 

dos recursos tecnológicos. 

Verón (2014) tratou em sua análise a percepção do indivíduo no uso do recurso 

material e a ativação desse uso no espaço cognitivo em um processo de semiose. A 

internalização dos recursos disponíveis e a forma como o sujeito se expressa denota um 

processo de reelaboração e semiose. 

Conforme Martino (2010) o indivíduo em sua subjetividade na relação com o 

mundo e com o outro faz uso da mediação em um esquema de relação e consciências.  

A reflexão sobre a análise da composição textual do Surdocego no uso do 

Smartphone e o aplicativo de mensagens, possibilitam a vislumbrar esses aspectos tão 

bem abordados pelos autores.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As possibilidades de reflexão sobre o tema proposto podem ser ampliadas. Não 

foi objetivo deste artigo esgotar a discussão sobre o assunto. Todavia, neste breve estudo, 
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pode-se verificar que há peculiaridades no uso da tecnologia de comunicação por sujeitos 

Surdocegos, especificamente, o Smartphone. Pode-se contatar a forma impar da 

utilização do recurso tecnológico para a comunicação e as estratégias comunicativas 

utilizadas nas mensagens no aplicativo de Whatsapp. Constitui-se de uma forma bela e 

viável de utilizar o recurso tecnológico para a comunicação, que nos cabe compreender.  
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EM OUTRO CHÃO: LUTA POR SOBREVIVÊNCIA DAS MULHERES INDÍGENAS 
WARAO RETRATADA EM JORNAIS ONLINE 
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RESUMO: 
O presente artigo sobre as mulheres indígenas Warao, retratado em jornais online, acerca da sua 
luta pela sobrevivência que migrou para a cidade de Belém do Pará. Objetiva-se a partir desses 
jornais analisar aspectos sociais e culturais dessas mulheres em outro chão, na perspectiva 
decolonial fundamentada em autores, como BUTLER (2003), WALSH (2009), QUINJANO (2009), 
e outros. Trata-se de uma pesquisa documental “garimpado” em jornais online que indica que 
essas mulheres se adaptaram a cidade belenense de cunho capitalista mesclando-a à sua cultura 
com a perspectiva de luta por sua sobrevivência. 

PALAVRAS-CHAVE: Luta; Sobrevivência; Mulher; Etnia Warao.  

EN OTRO TERRENO: LUCHA DE SUPERVIVENCIA PARA MUJERES INDÍGENAS WARAO 
RETRATADA LOS PERIÓDICOS ONLINE 

RESUMEN: 
Este artículo sobre las mujeres indígenas Warao, retratado en los periódicos en línea, sobre su 
lucha por la supervivencia que emigró a la ciudad de Belém do Pará. El propósito de estos 
artículos es analizar los aspectos sociales y culturales de esta mujer en otra persona. Una 
perspectiva decolonial basada en autores como BUTLER (2003), WALSH (2009), QUINJANO 
(2009) y otros. Esta es una investigación documental "pánico" en los periódicos en línea que indica 
que estas mujeres se han adaptado a una ciudad capitalista de Belén, mezclándola con su cultura 
con la perspectiva de luchar por su supervivencia. 

PALABRAS CLAVE: Lucha; Supervivencia Mujeres; Origen étnico warao. 

IN THE OTHER LAND: SURVIVAL STRUGGLE FOR WARAO INDIGENOUS WOMEN 
PORTRAITED IN ONLINE NEWSPAPERS 

ABSTRACT  
This article about Warao indigenous women, portrayed newspapers online, about their struggle for 
survival that migrated to the city of Belém do Pará. The purpose of these articles is to analyze the 
social and cultural aspects of this woman on another a decolonial perspective based on authors 
such as BUTLER (2003), WALSH (2009), QUINJANO (2009), and others. This is a documentary 
research "panicked" newspapers online that indicates that these women have adapted to a 
capitalist city of Bethlehem, mixing it with their culture with the perspective of fighting for their 
survival. 

KEYWORDS: Struggle; Survival; Woman; Ethnicity Warao. 
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INTRODUÇÃO 

Este estudo tem como tema “Em outro chão: luta por sobrevivência das mulheres 

indígena Warao retratada em jornais online” foi elaborado para discutir a respeito da 

migração da etnia Warao, de origem venezuelana, para a cidade de Belém do Pará, 

focando de forma específica, as mulheres indígenas. Nesse sentido, emerge a discussão 

acerca da luta pela sobrevivência dessa etnia que adentrou o solo amazônico belenense.   

A opção em priorizar o estudo das mulheres da etnia Warao se dá em função que 

muitas delas fizeram esse percurso migratório sozinhas ou acompanhadas dos filhos, em 

outros casos, há aquelas que também vieram em conjunto com suas respectivas famílias. 

Fato é que, a maioria dessas mulheres assumiu a competência de suprir as necessidades 

de suas famílias. E este é considerado o ponto chave deste estudo, porque atenta para a 

sua luta de sobrevivência cotidiana em prol de melhor qualidade de vida. 

Mediante as questões aqui pontuadas, a problemática que norteia o presente 

estudo de cunho documental é: de que forma as mulheres migrantes indígenas Warao 

estão sobrevivendo em solo belenense, no sentido de lutar por sua sobrevivência em 

outro chão?  

Tem como objetivo geral analisar como as mulheres indígenas Warao migrantes 

estão “manobrando” a crise econômica a qual suas famílias vêm enfrentando. E como 

específicos: Enfatizar os aspectos referentes a causa da sua migração e a relação com a 

decolonialidade; registrar as suas condições de vida, enquanto migrantes e citar as formas 

que encontraram para sobreviver à crise econômica em outro chão.  

Pelo exposto, acredita-se que este estudo contempla uma garantia básica dos 

direitos humanos: o direito à vida, baseado em melhores condições de sobrevivência, que 

é indispensável a plena realização da dignidade humana. 

Metodologicamente trata-se de uma pesquisa documental em jornais online 

correspondentes aos anos de 2016 e 2019, sob a perspectiva decolonial fundamentada 

em BUTLER (2003), WALSH (2009), QUINJANO (2009). Sobre pesquisas documentais 

em jornais online Clausen (1997, p. 182) pontua que “a Internet propicia inúmeras 

vantagens, dentre elas: menor custo e rápido acesso”. 

Este estudo além da introdução do artigo está organizado em três bases centrais,: 

na primeira procura-se focar para o entendimento das causas da migração Warao através 

de uma discussão decolonial; na segunda regista-se as condições de vida dessas 

mulheres, enquanto migrantes e os enfretamentos de preconceitos e exclusões que 
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marcam sua presença em Belém; e na terceira, cita-se as formas pelas quais essas 

mulheres lutam para suprir suas necessidades e sobreviver à crise econômica, seguida 

das conclusões. 

ENTENDENDO A MIGRAÇÃO WARAO E A DECOLONIALIDADE 

Segundo Clark (2009) a etnia indígena Warao é originária do nordeste da 

Venezuela e norte das guianas ocidentais. O nome Warao significa "povo do barco" é um 

povo que possui escrita e língua própria também denominada de Warao, e que habitam 

uma região do delta do Orinoco. A migração dessa etnia ao território brasileiro, deve-se a 

profunda crise política, econômica e social pela qual vive a Venezuela, país vizinho ao 

Brasil, crise essa que se estende desde o governo de Hugo Chaves, mas que não é objeto 

desde estudo (CLARK, 2009).  

As notícias que “correm” pelos jornais do mundo atualmente, denunciam a crise 

humanitária que eclodiu no governo de Nicolás Maduro, então presidente daquele país e 

sucessor de Hugo Chaves. Em meio a um contexto dramático de miséria em que a 

população local se viu sem o mínimo de condições à sua sobrevivência, visto que já 

faltavam alimentos e medicamentos. Mediante a esse grave cenário, a população decide 

migrar tendo como destino principalmente o Brasil (FRANCO, 2016). 

A entrada desses migrantes em solo amazônico brasileiro ocorre pelo Estado de 

Roraima, que faz fronteira com aquele país. Os mesmos vêm em busca de encontrar 

trabalho, afim de ter melhores condições de vida. Porém, grande foi a decepção, pois a 

entrada maciça de venezuelanos em Roraima desencadeou uma profunda crise social 

naquele Estado, que não estava preparado para receber tamanho fluxo migratório. A partir 

dessa realidade os venezuelanos começam a migrar para outros Estados e chegaram até 

Belém ao final de 2017, sendo que nos anos posteriores o fluxo migratório intensificou-se 

(FRANCO, 2016). 

A fixação da etnia Warao em território amazônico paraense que até cerca de um 

ano atrás passava despercebida, atualmente é notória, visto que, estão presentes nas 

esquinas, nos semáforos, nas praças e nas ruas, principalmente na condição de pedintes. 

É essa a realidade que ver-se cotidianamente, e as notícias de jornais dão conta de 

atualizar essa situação cotidianamente. 

Ao focar neste artigo a migração das mulheres indígenas Warao se destaca um 

dado relevante em nível mundial: as mulheres migrantes contabilizam 49%, porém, apesar 
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de ser uma estatística considerável, não é dada a importância devida a migração feminina. 

Essa neutralidade provoca a invisibilidade da mulher no processo migratório, mesmo 

assumindo papeis cruciais de mães, esposas e filhas. (UNITED NATIONS 

SECRETARIATE, 2004). 

Numa perspectiva decolonial para o entendimento desse processo migratório, 

Quijano (2009, p. 73) ressalta que os países colonizados por europeus estão ainda sob o 

jugo da “Colonialidade do Poder” baseada no poder do Estado. Ressaltando que o 

colonialismo se refere à situação de dominação política, econômica e territorial de uma 

determinada nação sobre outra de diferente território, tal como ocorreu entre Portugal e 

Brasil, por exemplo. E as consequências da devastadora colonização ainda são refletidas 

como pontos negativos nos países colonizados, principalmente baseado na exclusão dos 

indivíduos, nas crises sociais crônicas, refletidas principalmente na política, na economia, 

na educação, na segurança, dentre outras. É o caso da Venezuela. 

A toda essa estrutura de poder colonial Quijano (2009) propõe a decolonialidade a 

qual objetiva mostrar que existem outras culturas e que estas devem ser valorizadas, 

precisam ser ouvidas. A decolonialidade funciona para questionar as pretensões coloniais 

e imperiais, enquanto verdades absolutas e únicas. 

Nesse sentido, este estudo tem uma projeção decolonial, tendo em vista que, 

ressalta a condição da mulher indígena que é categorizada como subalterna. O conceito 

utilizado para definir a subalternidade nesta pesquisa foi inspirado em Spivak (2010) para 

a qual são: “as camadas mais baixas da sociedade constituídas pelos modos específicos 

de exclusão dos mercados, da representação política e legal, e da possibilidade de se 

tornarem membros plenos no estrato social dominante” (SPIVAK, 2010 p. 14). 

 Trata-se de um estudo decolonial por que se mobiliza na perspectiva das garantias 

dos direitos humanos, porque coloca em foco a luta pela sobrevivência, enquanto 

resistência e afirmação e, que ganhou o espaço midiático.  

Essas mulheres descrevem suas experiências possibilitando a sua visibilidade, 

enquanto sujeitos ativos de sua história. Com isso, esse estudo “É uma construção de, e a 

partir das pessoas que sofrem uma histórica submissão e subalternização” (WALSH, 

2009, p. 22). Isso é decolonialidade porque também percebe perspectivas de construir 

novas formas de solidariedade.  
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EM OUTRO CHÃO: O ESTRANHAMENTO À PRESENÇA WARAO EM BELÉM 

 Essa etnia que migrou para Belém não se aplica a nomenclatura ‘refugiada’, pois 

segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), para o indivíduo ser considerado 

refugiado tem que ser caracterizado alguns critérios, tais como: que a pessoa precisa 

declarar que se sente perseguida pelo Estado de sua nacionalidade por razões de raça, 

religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas; que se ausentou de seu país em 

virtude desses termos ou que não consegue a proteção do poder público pelas mesmas 

razões (ONU, 1945). 

 Estabelecendo uma relação com a migração das mulheres indígenas Warao 

venezuelanas, essas condições não se aplicam, tendo em vista que em seu país de 

origem encontravam-se desassistidas pelas políticas públicas no que concerne ao acesso 

a suprimentos básicos para atender as suas necessidades, devido à crise político-

econômico-social pelas quais aquele país atravessa, e não passaram por perseguições 

acima descritas. Porém, ressalta-se que enquanto indígenas, vivem um histórico de 

esquecimento por parte dos governantes do país, portanto, a condição de miséria 

evidenciou-se mais.  

Baptista (2011) admite que a relação migrantes/refugiados são: 
Os refugiados são pessoas que se diferenciam dos deslocados 
internacionais classificados como “migrantes tradicionais”. Em geral os 
migrantes tradicionais têm o seu deslocamento motivado por questões 
econômicas, isto é, estes migrantes partem em busca de melhores 
condições de vida. Já os refugiados fogem em virtude de fundado temor de 
perseguição em busca da preservação da sua vida. Para evitar o desgaste 
diplomático entre os países, o refúgio é classificado como instituto apolítico 
e humanitário. Há a preocupação com a satisfação das necessidades 
básicas dos refugiados que incluem, mas não se restringem a alimentação, 
moradia, educação e saúde (BAPTISTA, 2011, p.177). 

A partir dessa análise fica evidente a condição de migrante dessas mulheres no 

chão amazônico belenense vislumbrando uma oportunidade de vida melhor, porém, o 

impacto que sua a presença trouxe para a maioria da população local foi de recusa, até 

mesmo o governo se mostrou arredio a sua presença conforme atesta o Jornal online “O 

Liberal/G1” do dia 16/07/2018: “Belém decreta situação de emergência pela chegada de 

índios venezuelanos”. Os comentários indignados dos internautas pela entrada em massa 

dessa etnia, demonstram revolta, e o Jornal não se responsabiliza por essas opiniões, 

veja abaixo: 
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Como se não bastasse os nossos inúmeros problemas, o Brasil ainda tem 
de receber o produto de exportação do fracassado Governo Bolivariano. Os 
seus mendigos... (MARIA, nome fictício).  
Isso vai virar uma situação sem controle no Brasil, como se o país fosse 
uma maravilha: educação para todos, segurança, saúde, etc., nós 
brasileiros estamos na lama, agora trazer mais problemas é não ter 
controle sobre isso, é um absurdo, pobreza se proliferando, bandidagem... 
(JOÃO, nome fictício). 

 Esse é o chão que as mulheres Warao aqui encontraram, baseado em uma retórica 

típica de uma sociedade excludente. Essa postura tem a ver com os primeiros 

ensinamentos que os indivíduos recebem desde a primeira infância sobre a sociedade, 

que é de um pensamento fechado sobre o ser humano, como: ter uma família, acreditar 

em Deus, ganhar a vida economicamente trabalhando, enfim. Porém, os seres que não 

estão inseridos neste padrão e valores são excluídos, e os indígenas vivem essa exclusão 

durante séculos. E no caso das mulheres, o preconceito ainda é mais acirrado tendo em 

vista que segundo a ideologia dominante a mulher deve seguir um padrão esculpido pela 

sociedade dominante, a essa ideologia Butler (2003, p. 21) chama de “mulher universal” e 

a padronização dessa mulher leva as exclusões daquelas que se diferenciam.  

 Culpa-se, nesses discursos o poder governamental pela pobreza, mas quem é 

penalizado é o migrante, colocado como o responsável pela elevação dos problemas 

sociais que já existem, mas que segundo esses relatos ficarão mais evidentes. A falta de 

humanidade nestes discursos, é comparável a dos chefes de Estado desses países que 

“exportam” seus entes para toda a parte do mundo, sem piedade. Na manchete do Jornal 

online “O Liberal/G1” do dia 16/07/2018 foi retratada que os “Índios Warao refugiados da 

Venezuela, hoje ficam nas esquinas de Belém”. Do ponto de vista da população local, 

essa realidade “mancha negativamente” a cidade, como se não bastasse os problemas 

internos que atravessam, os migrantes vêm somar ainda mais com essa miséria e acirrar 

os problemas sociais. Assim pensam. 

O jornal online Amazônia Real do dia 14/09/18 apresenta a seguinte legenda em 

uma fotografia “Em Belém, eram as mulheres as responsáveis por pedir dinheiro e 

doações nas ruas da cidade”. Longe de depreciar a imagem feminina essa legenda 

reforça a garra e a força dessa mulher tendo em vista que, luta por sua sobrevivência, 

como não conseguem emprego formal usam os recursos disponíveis para garantir o 

mínimo para o seu dia a dia.   

Saadawi (1980) menciona que a repressão sobre a mulher não se restringe apenas 

aos países do Oriente Médio, ou dos países do Terceiro Mundo, mas a mulher vive uma 
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opressão em nível mundial. Contudo, a marca registrada dessa mulher indígena é a de 

não se deixar abater pelos obstáculos advindos, mesmo estando em outro chão. 

EM OUTRO CHÃO:  LUTA PELA SOBREVIVÊNCIA DA MULHER INDÍGENA WARAO 
EM SOLO BELENENSE 

Segundo dados estatísticos vivem na cidade de Belém em média 650 indígenas 

migrantes (MAGNO, 2018), os mesmos encontram-se espalhados em grupos e, na 

maioria deles, são as mulheres que têm a função de pedir as contribuições em semáforos 

e calçadas, sempre acompanhadas dos filhos menores. Algumas delas estão em abrigos 

que foram cedidos pela prefeitura e pelo governo estadual de Belém, porém, há aquelas 

que não conseguiram abrigo público e por isso, tem que pagar por suas hospedagens em 

albergues e casas alugadas. 

O ponto de partida nesta discussão é perceber as formas de luta que essas 

migrantes indígenas Warao encontram para sobreviver, no que tange a questão 

econômica, para que não fossem categorizadas somente enquanto pedintes nas ruas de 

Belém. De certo que, houve um choque cultural. 

Barbosa (2018) pontua essa questão como um dilema enfrentado por essas 

indígenas, tendo em vista que em sua cultura o pedir e as doações são costumes 

admissíveis e comuns, e essa prática é como se fosse um trabalho para elas que sempre 

estão em companhia de suas crianças. Porém, a sociedade esbranquiçada criou um 

estereótipo empobrecido sobre esse costume Warao, argumentando que elas em sua 

maioria, quer viver pedindo por que não querem trabalhar e são preguiçosas. Essa 

argumentação desconsidera totalmente que a arrecadação é considerada uma forma de 

trabalho e elas almejam sim uma outra forma para se sustentarem. 

No Brasil a mendicância na presença de crianças é um ato criminoso. E as 

mulheres Warao foram pressionadas a não pedir com suas crianças nas ruas, caso 

contrário iriam perder sua guarda. A imagem veiculada pelo Jornal online Amazônia Real 

de 14/03/2018 refere-se a essa questão: “Abordagem as mulheres Warao nas ruas de 

Belém” que pedem nas ruas de Belém questionando sobre sua presença nas ruas com as 

crianças.  

Tendo em vista a imposição da lei dos “brancos” sob pena de perderem a guarda de 

seus filhos, tiveram que encontrar outras formas para sobreviver. De fato, que, o cenário 

encontrado pelos migrantes em seus locais de destino não é dos melhores, eles 
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enfrentam diferenças culturais, dificuldades com idiomas, busca por emprego, sem 

moradia e, principalmente, xenofobia praticada pela população local, ou seja, vivem em 

condições sub-humanas.  

Outra nota online trata sobre “ Indígenas da etnia Warao estão em situação de 

vulnerabilidade em Belém”. É uma legenda do Jornal online “Amazônia Real” de 

14/03/2018 a qual é uma imagem que retrata a etnia migrante que veio em busca de 

sobrevivência, e aos poucos tenta se adaptar ao local de destino enfrentando uma 

situação nada fácil, comparada a milhares de migrantes espalhados pelo mundo.  

De fato, não haverá soluções definitivas no que tange aos aspectos da migração, 

contudo, tanto o governo dos países do deslocamento, quanto os de destino devem 

assumir seus papeis nesse processo. Percebe-se, porém, segundo as pesquisas 

realizadas nos jornais online, que as mulheres da etnia Warao, por iniciativa própria 

tentaram amenizar suas dificuldades mediante ao saber adquirido em suas comunidades 

de origem, esse saber serve também para enriquecer a cultura local, visto que, inseriu em 

solo amazônico belenense um material cultural típico dos indígenas venezuelanos Warao. 

Ver na reportagem online do G1 do dia 10/04/18: “Primeiras produções”, trata-se da 

confecção de uma manta que pode ser usada como uma espécie de chalé para as 

mulheres e, segundo a reportagem foram vendidas rapidamente pela internet, gerando 

uma renda para essas mulheres migrantes. 

Acredita-se que dessa forma, a migração promoveu o lado positivo nessas 

mulheres, tendo em vista que alcançaram sua emancipação ao assumir suas vidas e de 

seus filhos e serem protagonistas de sua própria sobrevivência. 

É fato que a atividade laboral das mulheres Warao em Belém está inserida no 

mercado informal, contudo, é considerada uma evolução positiva, tendo em vista que, a 

partir dessa atividade, essas mulheres conseguem recuperar seu poder de compra para 

seu sustento, pois na sociedade capitalista branca esse é o modelo de sobrevivência, 

esse é o padrão, e como as mesmas encontram-se inseridas nessa sociedade e, que são 

compulsoriamente “convidadas” a participar do sistema. Por outro lado, lamenta-se que 

sua cultura não foi respeitada, contudo, ver-se que essas mulheres fundiram sua cultura 

de produção de bens praticados em sua comunidade com a venda, típica do mundo 

econômico da sociedade capitalista na qual encontram-se inseridas. 

Outra nota online que diz: “Produção de artesanato”, mostra uma cesta cheia de 

bijuterias típicas da etnia Warao na matéria do Jornal online “Amazônia Real” de 
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14/09/2018 que, traz comentários ressaltando que as produções desses materiais estão 

tirando as mulheres indígenas, refugiadas da crise da Venezuela do trabalho nas ruas de 

Belém. Essas produções contam com o apoio de muitos voluntários. A esse tipo de apoio 

Munshi (2003) as chama de sociedades de acolhimento, as quais funcionam como uma 

espécie de redes sociais que tem uma função relevante de encaminhar esses migrantes 

recém-chegados a postos de trabalho. Nesse caso, esse apoio possibilitou o acesso a 

compra de materiais, a informação do local para comprá-los, a condução dessas mulheres 

a esses locais, pois na condição de migrantes recém-chegados a mobilidade fica 

comprometida, tendo em vista que desconhecem o espaço. A legenda do Jornal online 

“Amazônia Real” de 14/09/2018 ressalta: “Voluntários acompanham mulheres indígenas 

no comércio de Belém”, pode-se visualizar o apoio de valiosa importância a essas 

mulheres. 

Referindo-se sobre a acolhida desses povos O jornal “Diário do Pará” online no dia 

14/07/2018 em reportagem estampou a seguinte manchete “Venezuelanos estão cada vez 

mais frequentes em Belém” que discute o acolhimento de refugiados no Estado.  

A Rede de Capacitação a Refugiados e Migrantes realizou um simpósio com o tema 

“Como acolher e integrar? ”. O encontro, com inscrições gratuitas e aberto ao público, 

contou com a participação de integrantes de comitês de refugiados e migrantes; comitês 

de acolhida; grupos de trabalho sobre empregabilidade; gestores e equipes de abrigos; 

servidores públicos; organizações da sociedade civil envolvidas no acolhimento, no 

abrigamento e na integração de refugiados e migrantes; jornalistas e estudantes (MAGNO, 

2018). 

Essa iniciativa contribui para o acolhimento dessa etnia. É importante ressaltar que 

o trabalho dos voluntários, na cidade de Belém, vai muito além de “apenas” tentarem 

inserir essas mulheres indígenas na economia. Cabe, por exemplo, fornecer também a 

acolhida dos mesmos em suas residências.    

Se destaca ainda a parceria indígenas e voluntários que se criou uma marca para 

ser comercializada, principalmente por meio das redes sociais. Esse dinheiro arrecadado 

é o que garante a alimentação, alguns enviam até uma parte do valor arrecadado para as 

famílias que ficaram na Venezuela e garante também o pagamento de aluguéis.  

Em reportagem online no G1 de 10/04/19 chama a atenção para a seguinte 

manchete “Indígenas venezuelanas refugiadas em Belém criam marca de artesanato e 

deixam de pedir dinheiro nas ruas”. Ressalta que essa confecção de artesanato começou 
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com apenas uma delas chamada de Lola, os materiais feitos foram expostos e vendidos 

via internet. Quando suas companheiras perceberam que tudo tinha sido vendido 

rapidamente, se juntaram a Lola para ajudar também. Ainda na mesma reportagem sobre 

“Produção de redes para vendas”, colocou em evidência a venda da rede, que é um objeto 

cultural típico dos indígenas e o material e a técnica manual utilizadas por essas mulheres 

na confecção dão a esse objeto um valor não apenas em se tratando de moeda de troca, 

mas um valor afetivo, único, tendo em vista que nenhuma rede no mundo vai ser 

confeccionada por uma mulher indígena Warao migrante em solo belenense. Esse é um 

valor cultural imensurável. 

Atualmente a produção de materiais encontra-se diversificada: cestas, bijuterias, 

mantas, redes, dentre outras. Com a entrada do dinheiro já fica um capital para a compra 

de matérias-primas para a confecção da produção seguinte. Na cultura Warao as 

mulheres que mais vendem ganham o título de rainha, que em geral são aquelas que 

saem com as crianças. Ver-se que a própria etnia valoriza as mulheres que conseguem se 

impor mediante as adversidades enfrentadas. Esse é um valor que as estimula a lutar dia 

a dia por sobrevivência. 

Longe de se colocar no padrão de uma mulher ideal por que esse é um mito 

segundo Beauvouir (1960) pois isso se constitui em uma construção social, e para as 

próprias Warao esse não é o foco, essas mulheres deram uma resposta a si mesmas e 

também a sociedade esbranquiçada, de que são capazes, e enquanto construtoras de seu 

percurso em busca de melhores condições, deram uma lição de vida.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Procurou-se desenvolver neste estudo do tipo documental em jornais online fatores 

que motivaram a migração da etnia Warao para a cidade de Belém do Pará, com foco 

para a migração das mulheres e como foi sua chegada a esse local que as recebeu com 

“estranhamento”. E é natural porque o ser humano geralmente tem uma postura de ver os 

“outros” com uma perspectiva diferenciada. 

O olhar dessa pesquisa percorreu também as trilhas da decolonialidade e do 

entendimento sobre o trajeto migratório e verificando como as mulheres Warao se 

depararam com uma sociedade esbranquiçada capitalista, diferente de seus costumes 

típicos de uma sociedade comunal.    
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Para a escrita desse estudo, procurou-se manter o afastamento de qualquer tipo de 

pré-conceitos, de qualquer ordem, para evitar estereotipagem com os sujeitos envolvidos. 

Limitou-se então, a leitura das reportagens e as leituras das imagens veiculadas nas 

mesmas que foram julgadas mais relevantes para a composição dessa pesquisa, a fim de 

tentar compreender de que modo esses sujeitos enfrentam suas vivências diárias na 

condição de migrantes, bem como a análise posterior, para compor a discussão e o 

diálogo com os teóricos. 

O que foi verificado é que, as causas que motivaram a migração da etnia Warao 

foram classificadas como de uma crise humanitária, pois lhes faltaram insumos básicos 

para a sua sobrevivência. E sem condições de se manter em seu país de origem 

(Venezuela) tiveram a iniciativa de migrar em busca de sobrevivência.  

Em se tratando da luta pela sobrevivência em solo amazônico belenense, 

enfrentam inúmeras adversidades, dentre elas: falta de abrigo, doenças, indiferença e 

maus tratos por parte da população local, porém um fator tão cruel quanto os outros, foi o 

desrespeito com a sua cultura, caso o contrário ocorresse, seu sofrimento seria 

amenizado e os problemas poderiam ser menores. 

Percebeu-se então, que a população local teceu comparações de seu modo de vida 

com a dos indígenas, os julgando por pedirem doações com suas crianças, as chamando 

de preguiçosas, ladras, dentre outros lastimáveis adjetivos.  

Considerando a luta pela sobrevivência em outro chão, as mulheres indígenas 

Warao fizeram o que estava dentro de suas possibilidades. Sem acesso ao mercado 

formal de trabalho, e tendo o apoio de voluntários conquistaram a sua marca de produção 

a confeccionar de forma manual adereços de sua cultura e colocaram a venda na internet, 

conquistando seu poder de comprar. Essa prática fundiu a cultura da comunidade Warao 

com a cultura da sociedade capitalista na qual estão inseridas atualmente. 

No que concerne as relações sociais vivenciadas por essas mulheres ainda são 

mínimas, pois são rejeitadas em vários lugares por suas condições de migrantes sem 

expressão, o contato mais frequente é mantido com os voluntários que as apoiam por 

meio das entidades filantrópicas e governamentais que as auxiliam em Belém.  

Considera-se que essa pesquisa teve seus objetivos atendidos e sua problemática 

respondida, tendo em vista que a luta pela sobrevivência dessas mulheres migrantes 

Warao em solo amazônico belenense lhes oportunizou outra forma de sobrevivência que 

não somente de serem categorizadas como pedintes. Essa visibilidade, determinada por 
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um fator que expressou exporem suas vivências em outro chão foi relevante para a 

desmistificação de preconceitos e, contribuiu de forma crucial para isto a oportunidade e o 

apoio fornecido pelos voluntários. 
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RESUMO: 
A partir dos estudos acerca da paisagem, considera-se ela como um processo de construção, ou 
seja, não é meramente a visão de um indivíduo dos seus elementos geográficos e biológicos. A 
partir dos estudos de Michel Collot (2012), compreende-se que cada sujeito interpreta e dá 
significações diferentes para uma paisagem, de acordo com seus conhecimentos, através de três 
etapas: ponto de vista, parte e conjunto, construídas de forma individual e coletiva. Com isso, 
pretende-se analisar a paisagem amazônica no poema Cobra Norato, de Raul Bopp (2014), em 
como o eu-lírico interpreta o ambiente que está inserido, de acordo com as teorias de Collot e os 
estudos de Lúcia de Sá (2012). A destacar a importância e a construção da paisagem para a obra. 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura Amazônica; Raul Bopp; Cobra Norato; Paisagem. 

LA RESIGNIFICACIÓN DEL PAISAJE AMAZÓNICO EN COBRA NORATO DE RAUL BOPP 

RESUMEN: De los estudios sobre el paisaje, se considera como un proceso de construcción, es 
decir, no es simplemente la visión individual de sus elementos geográficos y biológicos. A partir de 
los estudios de Michel Collot (2012), se entiende que cada sujeto interpreta y da diferentes 
significados a un paisaje, de acuerdo con su conocimiento, a través de tres etapas: punto de vista, 
parte y conjunto, construido individual y colectivamente. Con esto, pretendemos analizar el paisaje 
amazónico en el poema Cobra Norato, de Raúl Bopp (2014), sobre cómo el letrista interpreta el 
entorno que se inserta, de acuerdo con las teorías de Collot y los estudios de Lúcia de Sá (2012). 
Destacando la importancia y construcción del paisaje para el trabajo. 

PALABRAS CLAVE: Literatura Amazónico; Raul Bopp; Cobra Norato; Paisaje. 

THE RESIGNIFICATION OF THE AMAZONIAN LANDSCAPE IN RAUL BOPP’S COBRA 
NORATO 

ABSTRACT: From the studies about the landscape, it is considered like a process of construction, 
that is it´s not merely the view of a person of yours geographical elements and biologics.  From the 
studies of Michel Collet (2012) is understood that each subject interpret and give different 
meanings to a landscape, according with your knowledge by three step=the point of view, part and 
set, built of individual and collective form. Thereby, intended analyze the amazon landscape in 
poem Cobra Norato, de Raul Bopp (2014), in how the lyricist plays the environment which is 
inserted, according with the theories of Collot and the studies of Lúcia de Sá (2012). The 
highlighting the importance and the built of the landscape to the work. 
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INTRODUÇÃO 

A princípio, uma paisagem pode ser considerada pelos aspectos geográficos de um 

lugar, os quais podem ser vistos pelo ser humano. Entretanto, a partir de ciências como a 

hermenêutica, a antropologia, a filosofia, compreende-se a paisagem como um processo 

de construção, no qual o indivíduo vai dar significações à paisagem, ou seja, o modo 

como ele a percebe é diferente a cada pessoa. Assim, uma paisagem pode ser 

interpretada de diferentes maneiras, não apenas por seus elementos visuais, pois a forma 

de compreendê-los vai se diferenciar. 

Michel Collot (2012), em seu texto Pontos de vista sobre a percepção de paisagens, 

destaca algumas perspectivas para se analisar a paisagem. Em como um indivíduo irá 

percebê-la, e a partir do primeiro contato começar a dar significações de acordo com seus 

conhecimentos adquiridos ao longo da vida. Dentre isso, percebe-se como o processo de 

interpretação da paisagem é ao mesmo tempo individual e coletivo. A partir disso, 

constata-se como essas teorias podem ser utilizadas nos estudos literários. 

A obra a ser analisada chama-se Cobra Norato, poema do escritor modernista Raul 

Bopp (2014). O qual relata em seu livro Vida e morte da Antropofagia sua vida e trajetória, 

a discorrer sobre o tempo que morou em Belém do Pará, a viajar por diversos lugares da 

Amazônia, a poder assim aprender mais sobre a região, suas tradições, crenças e culturas 

com os moradores locais. Lugar, que de acordo com João de Jesus Paes Loureiro (1995), 

em Cultura amazônica: uma poética do imaginário, possui elementos únicos, a serem 

cultivados no imaginário da população. 

O tempo que Bopp passou na região amazônica foi fundamental para a produção de 

sua obra Cobra Norato. Poema que narra as aventuras de um eu-lírico disfarçado de 

cobra, a percorrer a floresta amazônica para salvar sua amada, Luzia, a qual foi capturada 

pela Cobra Grande. Assim, pretende-se analisar como o eu-lírico percebe a paisagem e se 

relaciona com ela, a demonstrar as significações que ele produz para o local o qual está 

inserido. A mostrar também as considerações de Lúcia de Sá (2012), em Literaturas da 

floresta, a qual dedica um capítulo para estudar o poema. Dessa maneira, verifica-se a 

importância da paisagem para os estudos da literatura, em como ela adiciona outras 

construções de sentidos para as obras literárias. 
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2 A PAISAGEM COMO PROCESSO DE SIGNIFICAÇÃO 

Quando se discorre sobre paisagem, logo se pensa em descrições geográficas e 

dados naturais. Entretanto, vários estudos de outras áreas (como a hermenêutica, a 

filosofia, a psicanálise) compreendem-na como uma construção, não apenas em seu 

estado físico, o qual pode ser transformado pelo ser humano, mas em sua significação. A 

partir de suas percepções, o homem adquire um sentido para uma paisagem, a mudá-la, 

dessa forma também. Destacam-se os estudos de Michel Collot (2012), a trazer para a 

crítica literária formas de percepção da paisagem, a qual também é compreendida como 

um elemento estético, de acordo com as significações a serem atribuídos nos textos 

literários. 

Em seu texto Pontos de vista sobre a construção de paisagens, Collot (2012) 

discorre sobre a definição de paisagem e sobre as perspectivas geográficas e culturais. A 

princípio, não se desmerece nenhuma dessas ciências, mas se compreende como a 

paisagem admite diversas concepções, e elas contribuem para se verificar sua relevância. 

Collot (2012) destaca três pontos para se perceber e atribuir sentido a paisagem, o do 

ponto de vista, de parte e de conjunto. Posto que cada indivíduo fará isso de forma 

diferente, de acordo com sua formação sociocultural.  

Primeiramente, a “paisagem é definida do ponto de vista a partir do qual ela é 

examinada: quer dizer, supõe-se como condição mesma de sua existência a atividade 

constituinte de um sujeito” (COLLOT, 2012, p. 12).  Ou seja, parte do olhar, todavia, 

precisa-se de alguém para dar-se esse olhar, é através de um sujeito que a paisagem vai 

ser apreendida. Com isso, as impressões imagéticas do indivíduo não são meramente 

figuras, ao se olhar algo também se começa a interpretar, a estabelecer relações com o 

que foi aprendido no decorrer de sua vida. Assim, a paisagem é também um processo de 

construção, experimentado pelas pessoas. 

Ao se interpretar um espaço, estabelece-se também um horizonte, um 

direcionamento. Pois, muitos componentes constituem uma paisagem, e o indivíduo não 

se detém a olhar os detalhes de todos, pois resultará em uma confusão de sentidos e 

informações, a não permitir uma atenção maior em nenhum elemento. Isso evoca também 

as teorias de Hans-Georg Gadamer (2002). O filósofo em Verdade e método, propõe 

caminhos para se chegar a uma interpretação de algo, mas esta interpretação dependerá 

dos conhecimentos socioculturais do sujeito, direcionados também por um limite.  
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Para ele, “faz parte da verdadeira compreesão o recuperar os conceitos de um 

passado histórico de maneira que contenham, ao mesmo tempo, o nosso próprio 

conceber. É o que antes tínhamos chamado fusão de horizonte” (GADAMER, 2002, p. 

550). De acordo com os conhecimentos apreendidos, o indivíduo concebe uma 

significação para algo ou lugar, no entanto precisa delimitar seu campo de interpretação 

para construir suas perspectivas. Há diversas possibilidades para interpretar algo, 

contudo, é necessário escolher um caminho para não se perder entre tantos vieses e não 

se focar em nada, esse limite é chamado de horizonte. 

Ao decorrer da história, o homem muda a forma como percebe um local e natureza, 

e traduz essas mudanças também nas obras literárias, a mostrar que a paisagem não é 

apenas algo qual se enxerga, mas algo a ser interpretado. Durante o Romantismo no 

Brasil, tinha-se uma exaltação da paisagem natural, para se criar um sentimento de 

nacionalismo. Assim, a paisagem tropical era percebida como paradisíaca e única, a 

fomentar um espírito de orgulho ao local. No Romantismo, também, o espaço natural 

compunha os sentimentos das personagens, ou seja, fazem uma leitura da paisagem de 

acordo com suas emoções. 

Ao se admitir que o sujeito não poderá perceber a paisagem como um todo, assim 

como em um mapa, o qual apresenta toda uma descrição geográfica de um local, 

compreende-se que o indivíduo irá focar em uma determinada parte. Isso ocorre tanto 

porque muitos elementos constituem uma paisagem e precisa se ater em alguns, ou 

porque humanamente não se pode ter um campo de visão que abranja tudo, ou há 

elementos muitos longes para se enxergar ou encobertos por alguma coisa. Collot (2012) 

chama isso de partes visíveis e invisíveis, e não ver tudo não corresponde a um fator 

prejudicial. 

Segundo ele, as partes invisíveis são completadas pela percepção do sujeito, o qual 

transforma a paisagem na medida em que vai adicionando simbologias a ela. O ser 

também constitui significado no que não vê, a imaginar ainda mais elementos para um 

local, não de maneira apenas sensorial. Essas percepções também não são constituídas 

de forma individual, mas “como ‘parte’ de uma região mais vasta que me compete 

descobrir, viajando, ou recolhendo o testemunho de outras pessoas” (COLLOT, 2012, p. 

15). Assim, o que o indivíduo não conhece, ele pode começar a perceber através dos 

relatos de outras pessoas, as quais vão constituir um imaginário sobre determinada 
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paisagem, e o indivíduo também é influenciado por essas impressões. Ou seja, dar uma 

significação para uma paisagem é um processo pessoal e coletivo. 

Como destacado, a paisagem é constituída por partes, entretanto, essas partes 

formam uma unidade, ou conjunto, que é o terceiro ponto destacado por Collot. O olhar 

dado a um ambiente é fragmentado, mas esses fragmentos compõem um conjunto (o qual 

não pode ser analisado em um único momento) a formar uma unidade de sentido. Para 

isso, desfoca-se alguns elementos e pode-se haver a contemplação da paisagem, a qual 

mistura as percepções do próprio lugar e da construção social que é feita dele, a sempre 

formar novos sentidos. “As diferentes características destacadas na definição de 

paisagem fazem dela uma estrutura pré-simbólica. Ao nível perceptivo constitui uma 

camada de sentidos a partir dos quais as construções semânticas socioculturais poderão 

se edificar” (COLLOT, 2012, p. 17). As interpretações são formuladas a partir desses 

conjuntos, tanto do que constitui a paisagem, como dos elementos individuais e coletivos, 

assim como a concepção estética de um ambiente. 
Poderíamos formular a seguinte hipótese: é bela a paisagem cujas próprias 
estruturas (devidas ao relevo, à luminosidade) reforçam a organização 
(seletiva e relacional) que a inteligência perceptiva impõe a todo objeto 
espacial. A estética, de sua parte (a paisagem pictural, por exemplo), tem a 
tarefa de interpretar ou de explicitar, segundo os códigos de uma cultura e 
em função de escolhas existenciais e inconscientes do indivíduo criador, 
essa estruturação presente na aisthesis. O olho é, a sua maneira, artista, 
paisagista (COLLOT, 2012, p. 20). 

Assim, a interpretação de uma paisagem depende das impressões subjetivas do 

indivíduo, mesmo que essas impressões também sejam influenciadas por uma 

coletividade, a implicar uma compreensão única do local. Tal ocorre com o senso estético, 

o qual é formado pelas percepções do sujeito, o qual pode atribuir beleza ou não para um 

local. E essa beleza também construída de modo subjetivo, uma pessoa pode se encantar 

com uma paisagem por ela lembrar algo de sua memória, ou evocar outras imagens, e 

também pode se dar de forma coletiva. 

Portanto, a paisagem é constituída de elementos físicos, entretanto, a percepção 

que se faz desses elementos é de maneira subjetiva. Na qual um indivíduo, a partir do 

olhar, forma suas impressões do local. Tais impressões são guiadas pelos conhecimentos 

prévios do sujeito, o qual inclui também as impressões coletivas da paisagem, seja por ter 

ouvido uma descrição ou lido uma história sobre um lugar. Assim, ele também atribui um 

valor estético para uma paisagem, estabelecido por critérios subjetivos. Esse valor muda 

de pessoa para pessoa, de período para período, o que pode ser acompanhado também 
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nas obras literárias, a perceber como elas tratam e descrevem uma paisagem, em sua 

relação com os personagens, a poder serem interpretadas de maneiras diferentes, de 

acordo com as percepções do autor e do leitor. 

3 A PAISAGEM AMAZÔNICA PARA RAUL BOPP 

Raul Bopp, escritor modernista, mudou-se para Belém em 1921, para cursar o 

quarto ano de Direito. Durante o tempo que passara no Pará, ouviu histórias sobre as 

lendas amazônicas, e teve a oportunidade de vivenciar o local. Sempre viajava de canoa, 

percorria a floresta e conversava com os mais diversos tipos de moradores. Essa 

experiência proporcionou um conhecimento maior sobre a paisagem amazônica, em como 

ela é interpretada pelos seus habitantes e como foi interpretada por ele. A partir disso, e 

também da inconformidade sobre o seguimento da produção literária daquele período, 

escreve Cobra Norato, que entre outras coisas faz uma leitura poética da paisagem 

amazônica. 

A Amazônia compreende uma enorme região da América do Sul, principalmente a 

região Norte do Brasil. Nela destaca-se sua paisagem singular e ao mesmo tempo 

diversa, com suas florestas, rios, grande diversidade da fauna e também os centros 

urbanos, construídos ao decorrer da história. Dentre isso, há uma diversidade em sua 

população, formada pelo homem urbano, ribeirinho e indígena e essa multiplicidade de 

cenários e habitantes contribui com a riqueza cultural do local. Mesmo com uma 

pluralidade cultural, sempre se retrata das lendas e da paisagem local, geralmente em 

torno da floresta, a formar o imaginário da região. 
Sob o olhar do natural a região se torna um espaço conceptual único, 
mítico, vago, irrepetível, (posto que cada parte desse espaço não é igual a 
outro), próximo e, ao mesmo tempo, distante. Seja para os que habitam as 
margens desses rios, que parecem demarcar a mata e o sonho, seja para 
os que habitam a floresta, seja ainda para os que habitam os povoados, 
vilas e as pequenas cidades, que parecem estar muito mais num tempo 
congelado do que num espaço dos nossos dias (LOUREIRO, 1995, p. 60). 

Permeada por árvores e rios, esses elementos da natureza formam a região e suas 

histórias, ou seja, sua paisagem e a interpretação dela. Quanto mais distante das cidades 

e mais se penetra na mata, aproxima-se de uma consciência mítica da região, da magia 

provocada pela natureza menos tocada e decifrada pelo homem. Nesse ambiente, 

fecundam o respeito pela natureza e com a tradição, dos moradores mais antigos, de suas 

histórias e também de suas lendas. Raul Bopp, mesmo a morar na urbe, viajava pelas 
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regiões ribeirinhas, não apenas ouvindo sobre a paisagem, mas vivenciando-a. Ou seja, a 

partir da construção de sentido coletivo do local, ele também constrói o seu individual. 
Dessas conversas erráticas, em reuniões que não tinham outro objetivo 
que o simples prazer de estar-junto, fui sedimentando conhecimentos 
fragmentários sobre a Amazônia. Aprendi, também, em minhas viagens de 
canoa, a sentir intensamente esse ambiente, onde casos do fabulário 
indígena se misturam com episódios da vida cotidiana. O magicismo anda 
de mãos dadas com fenômenos da natureza (BOPP, 2008, p. 83). 

Em Vida e morte da Antropofagia, Bopp (2008) discorre sobre suas experiências em 

territórios amazônicos. O ano que passou no Pará foi fundamental para suas fundar suas 

concepções, pois não tem apenas um olhar de fora, o qual muitas vezes é genérico, mas 

participa e vive na região, a formar interpretações próprias e únicas. A partir dessas 

impressões é que cria sua obra mais conhecida, Cobra Norato. A obra além de tratar das 

lendas, influências indígenas e alguns costumes da região, relata a paisagem de forma 

única, a qual torna-se personagem ativa do poema. 

Bopp procura representar a vida da floresta, não de forma caricata ou idealizada (tal 

como eram retratadas as paisagens no Romantismo), contudo capta suas impressões 

através da vivência que teve. Ele relata: “numa desordem de ideias, fui dando forma às 

impressões colhidas em frequentes viagens de canoa, rio-abaixo, rio-acima, procurando 

apresentar a floresta no seu sentido telúrico” (BOPP, 2008, p. 87). Assim, com suas 

impressões da vida da mata, tenta traduzir sua interpretação da paisagem para o poema e 

não descrever, com feitio realista ou puramente geográfico. 

Portanto, o ambiente amazônico proporciona um sentido próprio para a o local, 

assim quem o experimenta, interpreta-o como uma paisagem única, constituída também 

pelo imaginário da população. Dessa forma, Raul Bopp tem a oportunidade de conhecer 

este cenário, e a partir das concepções coletivas, cria sua interpretação individual da 

região. A qual não é construída apenas por elementos geográficos e naturais, mas 

também das significações dada pelas pessoas que já passaram por ela. A partir da 

interpretação da paisagem amazônida de Bopp, o autor cria a obra Cobra Norato, a qual a 

paisagem tem destaque importante, a permitir também outras interpretações do local pelo 

leitor. 
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4 A PAISAGEM AMAZÔNICA RESSIGNIFICADA PELO EU-LÍRICO EM COBRA 

NORATO 

A obra mais conhecida do poeta Raul Bopp, é Cobra Norato. A autor, em Vida e 

Morte da Antropofagia, revela que se inspirou nas obras de Antônio Brandão de Amorim, o 

qual traz referências da cultura indígena amazônica para seus poemas, assim como uma 

fala mais rural, com o frequente uso de diminutivos. Bopp encantou-se com essa forma de 

escrita e utilizou alguns elementos de Amorim em seu poema. Contudo, um dos aspectos 

mais marcantes em Cobra Norato é a percepção da paisagem amazônica pelo eu-lírico, a 

mostrar a vida dessa paisagem. 

A obra conta a história de um eu-lírico que mata e se disfarça da pele da Cobra 

Norato, filho da Cobra Grande (ambas lendas amazônicas), para entrar e se aventurar 

pela floresta. O eu-lírico disfarçado, a atender agora pelo nome que intitula o poema, 

apaixona-se pela filha da rainha Luzia, sequestrada pela Cobra Grande. Começa sua 

aventura para salvar a moça, a ter que cumprir vários desafios e enfrentar as 

adversidades da mata, as quais encara com a ajuda do amigo Tatu-de-bunda-seca. 

Dividido em trinta e três partes, o poema conta ainda com uma perspectiva peculiar de 

retratar a paisagem, quase como se a história fosse apenas uma desculpa para a 

descrição do ambiente. 
Começa agora a floresta cifrada 

A sombra escondeu as árvores 
Sapos beiçudos espiam no escuro 

Aqui um pedaço de mato está de castigo 
Arvorezinhas acocoram-se no charco 
Um fio de água atrasada lambe a lama (BOPP, 2014, p. 168) 

Nessa passagem, nota-se a descrição da mata, não de uma maneira objetiva, a 

mostrar a poesia vinculada as interpretações da paisagem pelo eu-lírico. Ele discorre 

sobre um lugar misterioso, novo e mágico. A ausência de luz oculta elementos dessa 

paisagem, partes ocultas as quais ele infere a presença de árvores, até mesmo pela 

construção de ideia de uma floresta. As plantas espalhadas pelo chão não estão dispostas 

por suas características biológicas, e sim por estarem de castigo e as margens de uma 

planície de água não se encontra secando, mas lambendo a lama. As prosopopeias 

presentes no poema mostram a vida do lugar, o qual possui sua própria organização e 

interagem com as outras criaturas. 
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Na maioria das vezes, a natureza desempenha o papel de sujeito ativo, e 
não de mero objeto de contemplação humana. É, além disso, uma entidade 
histórica: tem um passado e um presente, passou por transformações que 
explicam seu estado atual e é quase sempre descrita em narrativas 
intricadas, e não por metáforas (SÁ, 2012, p. 290). 

Em outras palavras, a paisagem não é apenas um pano de fundo da narrativa 

poética, ou uma simples floresta composta por elementos naturais que, ela também 

compõe a história com suas próprias narrativas, a contar ela mesma suas transformações 

e seu universo. O eu-lírico a percebe como agente daquele lugar, o próprio ambiente 

possui vida e relata seu cotidiano. A paisagem ganha vida e imprime suas significações, a 

relação de seus componentes entre si, e o eu-lírico ressignificar a percepção do lugar, a 

mostrar os sentidos que dá para cada acontecimento dentro do ambiente que observa e 

se relaciona com ele. 
Esta é a floresta de hálito podre 
parindo cobras 

Rios magros obrigados a trabalhar 
A correnteza se arrepia 
descascando as margens gosmentas 

Raízes desdentadas mastigam lodo 

Num estirão alagado 
o charco engole a água do igarapé 

Fede (BOPP, 2014, p. 171). 

Em sua aventura, o eu-lírico percorre por vários pontos da mata, com diversos 

ambientes, e se comporta de forma diferente, a partir da sua interpretação deles para 

poder continuar sua jornada. Sempre há palavras que demonstram a floresta como 

progenitora de vida, como “parindo”, todos os tipos de criaturas. O cheiro, na passagem 

acima, é percebido como forte e desagradável, a retratar o odor característicos do 

mangue, onde há lama e organismos em decomposição. A mesma floresta que inicia 

ciclos, também os termina para começar novos. Nessa paisagem, as raízes das árvores 

são encobertas pelo lodo, e assim os mastigam, porém sem dentes, pois as raízes das 

plantas absorvem os nutrientes e a água necessários à planta. Dentre isso, até mesmo os 

pequenos córregos possuem sua função. 

Ai que estou perdido 
num fundo de mato espantado mal-acabado 

Me atolei num útero de lama 
O ar perdeu o fôlego (BOPP, 2014, p. 177) 
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Nesse momento, o eu-lírico encontra-se perdido após uma grande chuva, a estar 

mais propício a formação de lama. A pouca quantidade de planta foi retratada como mato 

espantado, o qual não teve tempo ainda de crescer. Há sempre esse elo entre o eu-lírico e 

a paisagem, ele adquire suas percepções e se envolve com ela ao mesmo tempo. A 

palavra útero remete a maternidade e ao ciclo da vida, onde se encontra, a fazer parte 

daquele ambiente também. As impressões que tem do lugar também são construídas a 

partir de outros personagens, os quais vão a mostrar a floresta e explicar como passar por 

seus obstáculos. 
Acordo 

A lua nasceu com olheiras 
O silêncio dói dentro do mato 

Abriram-se as estrelas 
As águas grandes se encolheram com sono (BOPP, 2014, p. 179). 

Em meio a imensidão que o eu-lírico encontra-se, foca em uma parte da paisagem, 

pois não é possível dar atenção a todos os seus aspectos. Nos versos acima, há um 

destaque para o céu e as águas abaixo dele, ou seja, elementos distantes do eu-lírico, a 

fazê-lo contemplar a grandiosidade daquele lugar. E mesmo ao destacar algumas partes, 

notam-se elas pertencentes ao conjunto da floresta. A percepção do eu-lírico da lua e suas 

crateras é de algo a iluminar um pouco a escuridão da noite, um ser o qual estava 

adormecido e apareceu com olheiras para sinalizar a noite e as horas de descanso dos 

seres da floresta, por isso não há barulho, como os grandes rios, os quais também foram 

descansar. 

Portanto, ao analisar a percepção da paisagem pelo eu-lírico em Cobra Norato, 

relembram-se os conceitos descritos por Collot. No poema, o espaço não é descrito 

apenas por termos geográficos e biológicos, posto que a percepção da paisagem não se 

dá de uma forma apenas objetiva. Na verdade, o eu-lírico vai a fazer a sua interpretação 

dos elementos naturais de modo subjetivo, a acrescentar significados a eles, inclusive 

pela maneira de relatar a floresta como um ser vivo e ativo, com suas atividades 

cotidianas e até seus sentimentos. Em determinados momentos precisa focar em alguma 

parte da paisagem, caso contrário não consegue percebê-la em seus detalhes. Assim, 

esse estudo destaca a importância de analisar a paisagem dentro da literatura, pois ela 

acrescenta mais significações às obras literárias, em especial o poema Cobra Norato, o 

qual Raul Bopp dá uma atenção maior a essa área na construção da poesia. 

331



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se compreender a paisagem como uma área que é vista pelos olhos, 

entretanto, não se trata apenas de uma descrição dos elementos naturais ou do espaço 

geográfico, posto que a paisagem também é uma construção do ser humano. Na medida 

em que ele se insere em um ambiente, começa a observar o local e nesse momento inicia 

a sua interpretação do mesmo, o qual será de modo distinto, pois cada pessoa possui 

conhecimentos culturais diferentes apreendidos ao longo da vida, e esses conhecimentos 

implicarão na maneira de cada um interpretar um ambiente. 
Michel Collot escreveu sobre a importância da paisagem e a diferença de 

perspectiva dada por cada indivíduo, a trazer essas questões também para a literatura. 

Collot verifica alguns aspectos, como o ponto de vista, as partes e o conjunto. Inicialmente 

precisa-se enxergar o ambiente e focar em determinados pontos deles, pois ao contrário 

corre-se o risco de perder-se em meio a tantas informações dadas à paisagem. A partir 

desse primeiro momento, verifica-se suas partes, visíveis e invisíveis, e todas elas 

constituem significados, os quais vão formar uma unidade de sentido para a paisagem, o 

seu conjunto. 

Posto isto, o poeta Raul Bopp, passou um ano de sua vida a morar em Belém do 

Pará. Durante esse período viajou por vários lugares da região amazônica, a sempre 

conversar com os moradores locais, a aprender sobre suas vidas e sua relação com a 

natureza. Assim, a partir da construção do conhecimento das pessoas, construiu sua 

própria interpretação do lugar, sua cultura e tradições. Isso foi fundamental para a 

produção da sua obra Cobra Norato, poema que traça a aventura de um eu-lírico na 

floresta amazônica para salvar sua amada da Cobra Grande. 
A obra possui uma atenção especial para a paisagem, visto que não é meramente 

um pano de fundo para a trama principal ocorrer. A floresta, a partir da percepção do eu-

lírico, tem vida própria e conta sua própria história, a mostrar como ele se relaciona com 

este local. O eu-lírico descreve a paisagem de acordo com sua percepção, a criar suas 

considerações sobre os acontecimentos que ela proporciona. Assim, a paisagem é um 

importante elemento a ser destacado na obra, para se compreender como ela também 

evoca significações, as quais são representadas de acordo com a leitura do eu-lírico. 
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ACAUÃ: UMA ANÁLISE À LUZ DOS ESTUDOS SOBRE GÊNERO 
Joyce Cristina Farias de Amorim  158

José Guilherme Castro de Oliveira  159

RESUMO: 
O presente estudo se propôs a realizar uma análise, à luz da concepção de gênero, do conto 
Acauã, do livro Contos Amazônicos (1893). O intuito foi observar como se dá e/ou se constrói a 
representação do feminino na narrativa de Inglês de Sousa. A análise se baseia na observação do 
dito e do não dito sobre as personagens femininas ao longo da tecitura literária, sob o olhar do 
contemporâneo e da dominação masculina que, segundo Bordieu, está de tal maneira ancorada 
no inconsciente das pessoas. A presente análise se construiu e se constituiu com base em 
pressupostos teóricos que pudesse traçar um diálogo entre o conto e a atualidade, como Bordieu 
(2012), Hall (2006), Bauman (2005), Butler (2003), Borrillo (2010), Spivak (2010), Beauvoir (1970), 
analisando a figura feminina sob a égide atual da relação tempo e espaço, a sexualidade e as 
identidades femininas, subalternidade, entre outros aspectos. O objetivo também foi propor uma 
discussão sobre como o feminino é representando numa das narrativas inglesiana do final século 
XIX, sem deixar de ressaltar a importância do conjunto da obra de Inglês de Sousa no âmbito 
literário brasileiro de expressão amazônica. 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura. Representação. Gênero. Feminino. 

ACAUÃ: NA ANALYSIS IN THE LIGHT OF GENDER STUDIES 

ABSTRACT: 
This study aims to analyze the Acaua narrative, in the perspective of gender studies, the narrative 
is on Contos Amazonicos book (1893). The intention was to observe like how was constructed the 
feminine representation in the literary narrative by Inglês de Sousa. The analysis is based in the 
observation it was said and it wasn't said about feminine characters over the literary narrative, from 
a temporary perspective and conception about male domination by Bordieu, because as he says 
this impregnated in people’s mind. The present anslysis was constructed and was constituted with 
base in the theoretical assumptions can talk between the fictional narrative and the present time, 
like Bordieu (2012), Hall (2006), Bauman (2005), Butler (2003), Borrillo (2010), Spivak (2010), 
Beauvoir (1970), analysing the female figure under the auspice of relation time and space, 
sexuality and the feminine identities, subalterrnity etc.. The aim, too, was propose a discussion 
about how the feminine is represented in the narrative by Ingles de Sousa in the end of century 
XIX, without ignoring the importance of  the collection of work by Ingles de Sousa in the ambit 
brazilian literature of amazon expression. 

KEYWORDS: Literature. Representation. Gender. Feminine. 

ACAUÃ: UN ANÁLISIS A LA LUZ DE LOS ESTUDIOS DE GÉNERO 

RESUMEN 
Este estudio tuvo como objetivo realizar un análisis, a la luz del concepto de género, del cuento 
Acauã, del libro Tales Amazonas (1893). El objetivo era observar cómo Sousa da y representa la 
representación de lo femenino en la narrativa del inglés. El análisis se basa en la observación de lo 
que se dice y lo que no se dice sobre los personajes femeninos a lo largo del tejido literario, bajo la 
mirada de la dominación contemporánea y masculina que, según Bordieu, está tan anclado en el 
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inconsciente de las personas. Este análisis fue construido y constituido en base a suposiciones 
teóricas que podrían establecer un diálogo entre el cuento y el presente, como Bordieu (2012), Hall 
(2006), Bauman (2005), Butler (2003), Borrillo (2010) , Spivak (2010), Beauvoir (1970), analizando 
la figura femenina bajo los auspicios actuales de la relación tiempo y espacio, sexualidad e 
identidades femeninas, subordinación, entre otros aspectos. El objetivo también era proponer una 
discusión sobre cómo se representa lo femenino en una de las narrativas inglesas de finales del 
siglo XIX, al tiempo que se enfatiza la importancia del trabajo del inglés de Sousa en el contexto 
literario brasileño de la expresión amazónica. 

PALABRAS CLAVE: Literatura. Representación Género Hembra 

1 INTRODUÇÃO 
Ao longo da história é possível observar o papel e o lugar da mulher sendo invisibilizados e/

ou subalternizados nos mais diversos (não) registros, e na Literatura não foi muito diferente. Seja 
na condição de autora, seja condição de personagem. E a presente análise se constrói e se 
constitui nesses moldes tomando como objeto de estudo o conto Acauã do escritor Amazônico, 
Inglês de Sousa. Enfatizando que a intenção não foi explorar o contexto regional e imaginário 
amazônico, porém sem desconsiderá-lo, mas propondo reflexões para um patamar mais amplo de 
discussão, com base nos pressupostos teóricos utilizados como referência para a construção 
deste estudo. 

As diferentes representações do feminino na literatura brasileira revelam, em termos de 
linhas gerais, uma face da história de opressão e subalternização das mulheres a partir do 
conservadorismo sócio-histórico na cultura das relações de gênero.  

Na literatura de autoria feminina geralmente se aproximam muito das características da 
literatura de testemunho. Narram, na maioria das vezes suas próprias histórias de vida, de 
maneira real e/ou fictícia. Narram, dão testemunho, sobre dores, sofrimentos, traumas. Muita das 
vezes, exercem o papel de narradora de si, em outras dão vozes a personagens. Em relação a 
isso, nota-se que “os estudos acerca do testemunho na literatura têm crescido consideravelmente 
(SALGUEIRO, 2012, p.291). E  

Esse crescimento se liga, sem dúvida, à onda (multi)culturalista. Em 
principio, alias, ‘literatura’ seria oposto de ‘testemunho’ – e vice-versa. Este 
é um ponto nodal do debate. Por isso mesmo, as considerações acerca da 
‘literatura de testemunho’ envolvem questões de gênero, de valor, de 
saberes, que, mais uma vez, tensionam os limites entre estética e ética, 
entre verdade e ficção, entre realidade e representação. O debate em torno 
do testemunho na literatura requer acercar-se não só de estudos literários 
(Seligmann-Silva, 2005; Ginzburg, 2011), mas de boas doses de Filosofia 
(Gagnebin, 2006), Psicanálise (Caruth, 2000), Direito (Agamben, 2008), 
Sociologia (Bauman, 1998), História (Ricoeur, 2007) etc. (SALGUEIRO, 
2012, p. 291). 

Mesmo partindo do princípio de que “a noção fundadora de testemunho vem da 

chamada ‘literatura do Holocausto’, emblematizada pelos relatos de sobreviventes da 
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Segunda Guerra Mundial” (SALGUEIRO, 2012, p. 291), sabe-se que essa concepção 

inicial se ampliou a outros entendimentos, pode-se dizer, inclusive que 
Há, em suma, inúmeras modalidades de testemunho, seja em relação a 
situações, eventos, períodos (Shoah, Gulag, genocídios, guerras, 
ditaduras, tortura, miséria, opressão etc.), seja em relação a formas de 
expressão do testemunho (memória, romance, filme, depoimento, poema, 
quadrinhos, canções etc) (SALGUEIRO, 2012, p. 284). 

E com base nisso, e também levando em consideração que o período de maior 

discussão sobre a literatura de testemunho se dá num momento que se distancia do 

tempo do conto em questão, a intenção neste se dá em especial pela observação da dor, 

do sofrimento de uma das personagens. Dores que se traduzem na voz de um narrador 

que testemunha a história de vida de uma das personagens fictícia, a Aninha. Mas não só 

sobre ela, mas especialmente. 

Seguindo, direta e/ou indiretamente por esse viés, discute-se inicialmente  a figura e 

a condição feminina diante de uma cultura patriarcal, permeada por um discurso 

dominante, à luz dos pressupostos sobre o ser feminino, vias de regra, o de ser mulher. E 

num segundo momento, analisa-se a  representação do feminino no conto Acauã de 

autoria masculina, pertencente à literatura brasileira de expressão amazônica. 

2 A (IN)SUSTENTÁVEL LEVEZA DO SER... FEMININO: UMA BREVE DISCUSSÃO 

TEÓRICA E HISTÓRICA 

É por meio de uma referência conotativa à obra de Milan Kundera (1985) que se 

intitula este tópico, e que, assim como a emblemática trama de Kundera, entranha-se pela 

profundidade e pela complexidade, bem como em torno de conceitos que sugerem leveza 

e peso, mas enquanto Kundera propõe reflexões sobre o amor e suas vicissitudes, este 

artigo caminha para a discussão do que é ser feminino, ser mulher. 

 Ao pensar e discutir sobre as questões que envolvem o que é ser mulher ao longo 

do tempo, e perceber pensamentos/comportamentos que se propõem como ruptura contra 

a dominação masculina, logo surge um dos nomes mais representativos dessa mudança 

de pensamento, o de Simone de Beauvoir. Ela foi considerada uma das maiores teóricas 

do feminismo moderno, autora de frases que marcariam o seu nome na história, e a faria 

necessariamente presente nas discussões sobre os estudos de gênero, em especial com 

a frase “ninguém nasce mulher, torna-se”. E para esta discussão, os pressupostos de 

Beauvoir (1970) e de Butler (2003) se fazem importantes.  
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No livro de Butler (2003), Problemas de gênero: feminismo e subversão da 

identidade, que se divide em três capítulos, a escritora discorre sobre uma genealogia 

crítica das categorias de gênero em campos discursivos muito distintos. E inspirada nos 

discursos de Beauvoir (1970), Kristeva, Irigaray, Foucault e Witting, Butler (2003) fala o 

quão é melindrosa a questão de tentar definir uma identidade do ser mulher e/ou do ser 

feminino, pois depende de muitas outras questões, como o contexto histórico, político, 

ideológico, entre outros. Uma definição num determinado contexto, não necessariamente 

caberá em outros, mas é possível presumir uma identidade: 
Em sua essência, a teoria feminista tem presumido que existe uma 
identidade definida, compreendida pela categoria de mulheres, que não só 
deflagra os interesses e objetivos feministas no interior de seu próprio 
discurso, mas constitui o sujeito mesmo em nome de quem a 
representação política é almejada (BUTLER, 2003, p. 17-18). 

O que sugere que ser feminino e o ser mulher, não necessariamente, carregam o 

mesmo sentido.  

Beauvoir (1970), em seu livro, O segundo sexo: fatos e mitos, inicia uma intensa e 

reflexiva indagação sobre o que é ser mulher, proporcionando as mais sugestivas e 

diversas compreensões e olhares, sejam do ponto de vista biológico e/ou social, os 

sentidos imbricam-se e se (con)fundem. A compreensão se dá pelos questionamentos e 

pelas possibilidades, não pela exatidão de respostas, se é que é possível, assim, defini-la. 
Que é uma mulher? ‘Tota mulier in utero: é uma matriz’, diz alguém. 
Entretanto, falando de certas mulheres, os conhecedores declaram: ‘Não 
são mulheres’. Embora tenham um útero como as outras. [...] Todo ser 
humano do sexo feminino não é, portanto, necessariamente mulher [...] 
(BEAUVOIR, 1970, p.7). 

Segundo a própria escritora e filósofa, ligada ao pensamento existencialista, “o 

próprio enunciado do problema sugere uma resposta” (Beauvoir, 1970, p.9).  Pois, 

conforme Beauvoir (1970) um homem não teria a ideia de escrever um livro sobre a 

situação singular que eles ocupam na humanidade, mas se for uma mulher, sim. Se do 

ponto de vista da autoria, não resta dúvida de que é isso que ocorre, e do ponto de vista 

em que o autor e/ou narrador de uma narrativa literária fala sobre a figura/personagem 

feminina, como ele a descreve? Qual a representação feminina aos moldes do olhar 

masculino? Embora, previsível, as respostas são as mais sugestivas possíveis, e 

geralmente são permeadas por um olhar misógino, e é por esse viés de discussão que se 

envereda esta analise. 
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A ideia que tem neste artigo, não é propor respostas, mas reforçar os 

questionamentos, as reflexões já propostas por grandes teóricos, e talvez com a força 

destas indagações fragilizar, dirimir, desconstruir e reconstruir o discurso hegemônico e 

romper com o pensamento da dominação masculina/patriarcal ainda resistente e 

insistentemente instituída. 

Outro nome importante é o de Bordieu (2012) que em seu livro A Dominação 

Masculina, disserta sobre a necessidade de se pensar no trabalho histórico de des-

historicização  
Realmente, é claro que o eterno, na história, não pode ser senão produto 
de um trabalho histórico de eternização. O que significa que, escapar 
totalmente do essencialismo, o importante não é negar as constantes  e as 
invariáveis, que fazem parte, incontestavelmente, da realidade histórica: é 
preciso reconstruir a história do trabalho histórico de des-historização, ou, 
se assim preferirem, a história da (re)criação continuada das estruturas 
objetivas e subjetivas da dominação masculina, que se realiza 
permanentemente, desde que existem homens e mulheres, e através da 
qual a ordem masculina se vê continuamente reproduzida através dos 
tempos (BORDIEU, 2012, p. 100-101). 

O teórico que discute sobre violência simbólica, não descarta o quão emblemático é esse 
processo 

Ao trazer à luz as invariantes trans-históricas da relação entre os ‘gêneros’, 
a história se obriga a tomar como objeto o trabalho histórico de des-
historicização que as produziu continuamente, isto é, o trabalho constante 
de diferenciação a que homens e mulheres não cessam de estar 
submetidos e que os leva a distinguir-se masculinizando-se ou 
feminilizando-se. Ela deveria empenhar-se particularmente em descrever e 
analisar a (re) construção social, sempre recomeçada, dos princípios de 
visão e de divisão geradores dos ‘gêneros’ e, mais amplamente, das 
diferentes categorias de práticas sexuais (sobretudo heterossexuais e 
homossexuais), sendo a própria heterossexualidade construída 
socialmente e socialmente constituída como padrão universal de toda 
prática sexual ‘normal’, isto é, distanciada da ignonímia da 
‘contranatureza’ (BORDIEU, 2012, p.101-102). 

Bordieu (2012) afirma que a história deveria se empenhar e se aprofundar nos 

estudos de gênero sugerindo que tudo o que está ligado a ideia que se tem sobre homem 

e mulher, e necessariamente a heterossexualidade foram construído e instituído social e 

historicamente, e aceitos como padrão, como natural, como normal, e que tudo foge disso 

é entendido como não aceitável. O que sugere ser faz necessário se fazer uma 

(re)construção social, histórica, de conceitos, entre outros. Mas Bordieu (2012) aponta 

uma pequena luz no fim do túnel, não como saída, mas como possibilidade para iluminar o 

caminho das discussões, afirmando que  
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Uma verdadeira compreensão das mudanças sobrevindas, não só na 
condição das mulheres, como também nas relações entre os sexos, não 
pode ser esperada, paradoxalmente, a não ser de uma análise das 
transformações dos mecanismos e das instituições encarregadas de 
garantir a ordem dos gêneros (BORDIEU, 2012, p. 102-103). 

Ainda segundo Bordieu (2012, p.106)  
A maior mudança está, sem dúvida, no fato de que a dominação masculina 
não se impõe mais com a evidência de algo que é indiscutível. Em razão, 
sobretudo, do enorme trabalho crítico do movimento feminista que, pelo 
menos em determinadas áreas do espaço social, conseguiu romper o 
círculo do esforço generalizado, esta evidência passou a ser vista, em 
muitas ocasiões, como algo que é preciso defender ou justificar, ou algo de 
que é preciso se defender ou se justificar (BORDIEU, 2012. p.106). 

E por entender ser um tema predominantemente, porém não necessariamente 

exclusivo, de preocupação de teóricas e ativistas femininas/feministas, Bordieu (2012, p.

138) se justifica ao engendrar pelo assunto 
Se me aventurei, pois, depois de muita hesitação e com a maior 
apreensão, por um terreno extremamente difícil e quase que inteiramente 
monopolizado hoje pelas mulheres, é porque eu tinha o sentimento de que 
a relação de exterioridade na simpatia em que eu me havia colocado 
poderia permitir-me produzir, com o apoio do imenso trabalho estimulado 
pelo movimento feminista, e também dos resultados de minha própria 
pesquisa a respeito das causas e dos efeitos sociais da dominação 
simbólica, uma análise capaz de orientar de outro modo não só a pesquisa 
sobre a condição feminina, ou, de maneira mais relacional, sobre as 
relações entre gêneros, como também a ação destinada a transformá-las 
(BORDIEU, 2012, p. 138).  

Entende-se aqui a necessidade de se estender essa preocupação. Bordieu (2012, 

p.138) concorda que “o movimento feminista contribuiu muito para uma considerável 

ampliação da área política ou do politizável, fazendo entrar na esfera do politicamente 

discutível ou contestável, mas alerta, segundo sua própria compreensão de que  
[...] o movimento feminista não deve mais deixar-se encerrar apenas em 
formas de luta política rotuladas de feministas, como a reivindicação de 
paridade entre os homens e as mulheres nas instâncias políticas [...] estas 
lutas correm o risco de redobrar os efeitos de uma outra forma de 
universalismo fictício, favorecendo prioritariamente saídas das mesmas 
áreas do espaço social que os homens que ocupam atualmente as 
posições dominantes (BORDIEU, 2012, p.139). 

Essa é uma questão tênue dentro do movimento feminista, discutida também por 

Butler (2003).  
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A questão do ser mulher/ser feminino perpassa por diversas discussões que 

envolvem também discussões sobre identidade, o que culmina sutilmente para o campo 

da indissociabilidade. 

Identidade é um tema de interesse das mais diversas áreas do conhecimento, o 

que reforça seu caráter polissêmico. Difícil até mesmo defini-la ou delimitá-la. Por isso, 

este envereda pelas concepções de Bauman (2005) e Hall (2006) que asseguram que o 

conceito de identidade é demasiadamente complexo, mas imprescindível para a 

compreensão do ser, do sujeito, do ponto de vista de suas subjetividades e coletividades. 

Bauman (2012, p.44) diz que “a atenção intensa que hoje se dá ao tema da identidade é 

em si mesma um fato cultural de grande importância”, e isso é que também sustenta a 

importância desta pesquisa no campo da literatura e do social. E como o intuito é propor 

reflexões e observar os processos de construção do feminino, tais considerações se 

fazem importante. O objetivo é oferecer uma pesquisa contínua, mostrando possibilidades 

diferentes de reflexão.  
Estamos observando, nos últimos anos, uma verdadeira explosão 
discursiva em torno do conceito de “identidade”. O conceito tem sido 
submetido, ao mesmo tempo, a uma severa crítica. Como se pode explicar 
esse paradoxal fenômeno? Onde nos situamos relativamente ao conceito 
de “identidade”? está-se efetuando uma completa desconstrução das 
perspectivas identitárias em uma variedade de areas disciplinares, todas as 
quais, de uma forma ou outra, criticam a ideia de uma identidade integral, 
originária e unificada (HALL, 2006, p. 103) 

Não há identidade uma, singular, e muito menos estática. Pelo contrário, é múltipla e 

efêmera. E isso ajuda a entender de certo modo a complexidade que gira em torno da 

definição do ser feminino e/ou do ser mulher. 

3 OS DIFERENTES FIOS REPRESENTATIVOS DO SER FEMININO NA TECITURA 

LITERÁRIA ACAUÃ 

Á luz da concepção da literatura de testemunho, o narrador, em Acauã, seria um tipo 

de testemunha testis, seria aquele que vê e registra os fatos (BRITO JUNIOR, 2013, p. 

61). A personagem Aninha seria a superstes que é aquela que dá, dentre outros, o 

testemunho da superação da morte e da resiliência da vida (BRITO JUNIOR, 2013, p. 63), 

no caso de Aninha, embora um sofrimento visível, descrito pelo narrador, ela permanece 

em silêncio, e o seu silêncio também fala. E a ideia que se tem sobre o testemunho da 
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superstes é que este leva o fatual ao nível da sobrevivência (BRITO JUNIOR, 2013, p. 

63). 

Não se trata de uma história real, mas uma narrativa tecida por fios míticos que se 

realizam no imaginário amazônico. E inclusive 

[...] é por conta da imaginação que muitas acusações são feitas contra o 
testemunho. Ou seja, antes de se criticar a literatura (com seu evidente 
compromisso com a imaginação), a própria narrativa testemunhal, que se 
quer ‘primeira’, atestação, fonte original da realidade, mesmo esta narrativa 
é descartada por muitos historiadores, como não sendo fonte fidedigna 
para o historiador (SELIGMANN-SILVA, 2008, p. 71). 

E é nesse contexto literário que se dá esta discussão. 
No universo amazônico, de acordo com Loureiro (1995), as pessoas encontram 

explicações e justificativas para tudo o que acontece, por meio do imaginário local que se 
construiu e se constrói da relação do homem com a natureza e com os outros. Algo explícito na 
narrativa de Inglês de Sousa, um espaço social motivado, explicado e vivido a partir da existência 
de uma mitologia que não desapareceu no decorrer da história e da evolução do pensamento 
humano, na verdade se transformou. E que por ventura permite a análise que se faz a seguir. 

Assim, a análise da representação do feminino no conto se dá por meio de um olhar do 
contemporâneo sobre as personagens, sem explorar intensivamente o regional e ao mesmo tempo 
sem desconsiderá-lo. A intenção foi observar o processo de construção identitária das 
personagens femininas na narrativa inglesiana do final do século XIX, trazendo a discussão para 
tempos recentes em que muitas (des) (re) construções estão ocorrendo e num contexto em que a 
luta por uma desejada equidade tem se intensificado. 

3.1 Um dedo de prosa sobre Inglês de Sousa e seus escritos amazônicos 

Herculano Marcos Inglês de Sousa, conhecido como Inglês de Sousa, destacou-se 

tanto na literatura, na política, na docência, como na área jurídica. Nasceu em Óbidos, 

estado do Pará, em 28 de dezembro de 1853, mas foi embora do estado ainda na 

infância, faleceu aos 65 anos no Rio de Janeiro, em 6 de setembro de 1918. 

Inglês de Sousa realizou seus primeiros estudos ainda no Pará, porém 
A vida profissional e literária de Inglês de Sousa foi ela desenvolvida no Sul 
do país, não sendo muito difundida no Pará, onde só era conhecida nos 
meios culturais, mas, é interessante assinalar, quase todos os seus 
romances e contos giram em torno da Amazônia, de seus costumes, de 
suas gentes, o que imprime um sabor todo especial à descrição envolvendo 
o comportamento das pessoas [...] (MEIRA, 1990). 

Inglês de Sousa marcaria não só o início do Naturalismo no Brasil, mas marcaria 

um espaço para a literatura de expressão amazônica no contexto nacional. No âmbito da 
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literatura, o conjunto da obra de Inglês de Sousa não prima pela quantidade, mas pela 

qualidade, pois publicou somente cinco obras literárias. E são elas, quatro romances, de 

temática realista-naturalista: O Cacaulista (1876), História de um pescador (1876), O 

Coronel Sangrado (1877) e O Missionário (1891). E o autor encerraria sua produção 

literária com um livro de contos intitulado Contos Amazônicos (1893), este último não 

apresenta características naturalistas, opõe-se. Além da prosa literária, também se 

dedicou a escrever diversas obras jurídicas e colaborou na imprensa de São Paulo e do 

Rio de Janeiro. 

Contos Amazônicos é um dos livros mais conhecidos de Inglês de Sousa, e foi 

publicado pela primeira vez em 1893. E nesta obra, ele consegue reunir, documentar, 

registrar modos, costumes, vocabulário, superstições, lendas e alguns marcos históricos 

da Amazônia, em especial no que diz respeito a uma parte dessa região, o Pará do século 

XIX.  

O discurso apresentado na obra de Inglês de Sousa é aquele formado a partir do 

imaginário local, na cultura do entre-lugares em que os sujeitos estão inseridos para 

moldarem sua identidade, já que é preciso está inserido no espaço para se compreender o 

mesmo (BHABHA, 2013). Isso se constata na própria formação de vida do próprio escritor 

Inglês de Sousa. Que nasceu no Pará, e escreveu sobre a Amazônia, mesmo não 

residindo grande parte de sua vida neste lugar. 

3.2 O feminino em Acauã: um olhar sobre as personagens para além das fronteiras 

literárias de expressão amazônica 

Hegemonicamente, ao longo da história a mulher foi/é considerada como sendo 

inferior ao homem, seja do ponto de vista do social, político e até mesmo estético. Em 

termos gerais, foi subjugada, silenciada, excluída, estereotipada. Mas, atualmente, 

observa-se que em diversos campos, a mulher tem conseguido se firmar, adentrando em 

espaços em que durante muito tempo lhe fora negado. 

Na literatura é notório que muitas obras de autoria feminina vêm ganhando mais e 

novos espaços e conceitos, e as que foram excluídas no passado, passaram a ganhar 

(maior) visibilidade e reconhecimento, mesmo que tardiamente. O presente estudo 

procura mostrar aqui a figura feminina, necessariamente a representação do feminino, não 

enquanto autoria, mas enquanto personagens, e sob a visão masculina, levando a 

discussão a partir de um determinado contexto literário, atravessando as experiências das 
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vozes, dos olhares e da vida de quem produz este trabalho, levando para um nível de 

reflexão nos/dos dias atuais. 

Este artigo toma como objeto de análise a narrativa Acauã do livro Contos 

Amazônicos (1893), cuja narrativa se dá no entrelace de dois campos distintos, o do real e 

o do imaginário cotidiano da vida amazônica, ou seja, trata-se da vida de ribeirinhos 

amazônidas movida/permeada de lendas e mitos que movem o seu cotidiano, suas 

crenças, seus valores e, também suas relações sociais. A Amazônia que não é singular, 

mas pluri merece um foco maior e mais significativo, tanto quanto a sua importância nas/

das mais diferentes áreas de estudos. Até porque há outras formas de conceber, de ver, 

de definir a Amazônia, e por isso a lógica de entender não só uma Amazônia, mas várias. 

Segundo Loureiro (2002) 
A margem do rio, entre o rio e a floresta, é o lugar privilegiado dos enigmas 
da Amazônia transfigurados em enigmas do mundo. Oferece interrogações 
sobre origens e destinos. É quando o rio deságua no imaginário. Onde se 
pode ler a multiplicidade dos ritmos da vida e do tempo, observar as 
indecisões da fronteira entre o real e o imaginário, o espontâneo 
maravilhamento diante dos acasos. O sentido privilegiado da contemplação 
conduz ao jogo estético, pela quimera de olhar as coisas ante o mistério 
que delas emana e pelo que nelas se exprime, nesse vago e gratuito 
prazer da imaginação que não busca um porto, embora numa viagem de 
vagos destinos. Uma viagem que não precisa levar a nenhuma parte. A 
margem do rio não existe lógica para ser coerente. Nela estão os mais 
preciosos arquivos culturais do mundo amazônico, os manguezais 
simbólicos de nossa cultura, as raízes submersas da alma cabocla 
(LOUREIRO, 2002, p.165). 

Fugindo deste desafio de desbravar a enigmática Amazônia, descrita por Loureiro. 

Este estudo segue por outra margem. O foco é dado às personagens, um olhar dado à 

narrativa como o de quem busca informações outras, sentidos outros, sem mexer nos 

detalhes da obra, mas de quem observa à paisana, metaforicamente sentado(a) à 

margem de um rio, o movimento, as vozes, as descrições, as características presentes e 

insinuadas, e porque não, insinuantes. 

Butler (2003) ao longo dos seus escritos vai fazendo diversas indagações que de 

certa forma confirma e identifica problemas/falhas dentro da concepção do pensamento e 

da prática do movimento feminista, em especial na própria definição de seus sujeitos, 

considerando a distinção entre sexo e gênero, e embora levante todos esses 

questionamentos, Butler (2003), concomitamente, reconhece a importância e a 

necessidade do feminismo, mas enfatiza que um dos maiores problemas está em torno 

dos sujeitos. 
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A filósofa francesa, Simone de Beauvoir sugere que “não se nasce mulher, torna-se 

mulher”. Para Beauvoir, o gênero é simplesmente um processo de construção (BUTLER, 

2003, p. 26). 

Em relação ao conto Acauã, a trama gira em torno de um homem viúvo, Jerônimo, 

que mora com sua filha legítima, Aninha, e que encontra um bebê, Vitória, num certo dia e 

num contexto enigmático, e que adota como filha. A história se desenrola num contexto 

típico do imaginário amazônico, numa comunidade ribeirinha, permeada por mistérios 

surpreendentes. Mas a análise se ancora, principalmente, nas entrelinhas dos 

comportamentos e das atitudes das personagens Aninha e Vitória, e na relação com o pai, 

Jerônimo. Havia entre elas uma relação enigmática/misteriosa que causa estranhamento e 

sugere as mais diferentes impressões e entendimentos. Conforme pode ser notado na fala 

do narrador 
As duas companheiras afetavam a maior intimidade e ternura recíproca, 
mas o observador atento notaria que Aninha evitava a companhia da outra 
ao passo que esta a não deixava. A filha do Jerônimo era meiga para com 
a companheira, mas havia nessa meiguice um certo acanhamento, uma 
espécie de sofrimento, uma repulsão, alguma coisa como um terror vago, 
quando a outra cravava-lhe nos olhos dúbios e amortecidos os seus 
grandes olho negros (SOUSA, 2005, p. 67). 

As personagens Aninha e Vitória que foram criadas como irmãs, ao longo da 

narrativa, pela voz do narrador, aparentam ter uma relação algumas vezes conflituosa, 

outras vezes amistosa. Em algumas situações se observa características de 

subalternidade, de Aninha em relação à Vitória. Há de certa forma, também, uma implícita 

e sugestiva possibilidade de uma relação amorosa entre elas. E considerando o contexto 

histórico da obra, é possível sugerir explicitamente que tal relação pudesse suscitar 

polêmica à época, possivelmente, seria mais aceitável entender a relação somente pelo 

sentido mítico, explicável e justificável pela lenda do pássaro Acauã. Algo semelhante a 

uma situação de gravidez indesejada, cuja responsabilidade seja atribuída ao boto, outro 

símbolo mítico, e tal aceitação seja visto como natural pelo imaginário amazônico. No 

caso, da homossexualidade, esta seria menos aceitável (ou de forma alguma) que a 

gravidez de um amante e/ou na adolescência, por exemplo. Considerando o pensamento 

patriarcal que se instaurou social e historicamente. 

 Trazer esta discussão para o atual contexto se faz necessário dizer que, é ainda 

lidar com fortes preconceitos. O que Bordieu (2012) alerta para se pensar a (re)construção 

do pensamento, do ponto de vista social e histórico, em torno da questão de gênero e de 
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suas práticas/orientações sexuais. Conforme Borrillo (2010, p. 30), “a homofobia é 

inconcebível sem que seja levada em consideração a ordem sexual a partir da qual são 

organizadas as relações sociais entre os sexos e as sexualidades”. Pois, “à origem da 

justificativa social dos papeis atribuídos ao homem e à mulher, esta se encontra na 

naturalização da diferença entre dois sexos” (BORRILLO, 2010, p.30), ou seja, a dita 

ordem natural dos sexos é o que determina uma ordem social em que o feminino deve ser 

complementar a do masculino, inclusive pela lógica da subordinação, tanto psicológica, 

quanto cultural. E ainda segundo, Borrillo (2010, p.30) “ [...] a dominação masculina 

identifica-se com essa forma específica de violência simbólica que se exerce, de maneira 

sutil e invisível”, até porque tal violência é apresentada pelo dominador e natural, 

inevitável e necessariamente aceita pelo dominado. De acordo com o escritor, sobre a 

definição de sexismo, este carateriza-se, precisamente, por uma constante objetificação 

da mulher, bem como acrescenta P. Bordieu (1998, p.73 apud BORRILLO, 2010, p.30): 
[As mulheres] existem, em primeiro lugar, pelo e para o olhar dos outros, ou 
seja, enquanto objetos acolhedores, atraentes e disponíveis. Espera-se 
que elas sejam “femininas”, ou seja, sorridentes, simpáticas, atenciosas, 
submissas, discretas, reservadas e, até mesmo, invisíveis. E a pretensa 
“feminilidade” não passa, na maior parte das vezes, de uma forma de 
complacência em relação às expectativas masculinas, reais ou supostas, 
particularmente em matéria de ampliação do ego. Por conseguinte, a 
relação de dependência para com os outros (e não só dos homens) tende a 
tornar-se constitutivo de seu ser (BORRILLO, 2010, p. 30). 

Já a condição subalterna de Aninha, percebida pelo comportamento de medo e de 

subserviência em relação à Vitória e, também em algumas situações, em relação ao pai, é 

bastante clara inclusive na fala do narrador que diz que “nas relações de todos os dias, a 

voz da filha da casa era mal segura e trêmula; a de Vitória, áspera e dura. Aninha, ao pé 

de Vitória, parecia uma escrava junto da senhora” (SOUSA, 2005). 

Em seu livro Pode o subalterno falar?, Spivak (2010) tem como uma de suas 

preocupações centrais a de desafiar os discursos hegemônicos e também as crenças dos 

(seus) próprios leitores e produtores de saber e conhecimento (pesquisadores, como os 

que vos fala). E ao concluir a sua interrogativa inicial, a teórica se refere ao fato de a fala 

do subalterno e do colonizado ser sempre intermediada pela voz do outro. Como ocorria 

na narrativa Acauã, Vitória era ‘dona’ das vontades de Aninha. Decidia por ela.  

A obra de Spivak (2010) é uma referência não apenas para os estudos pós-

coloniais, mas também para os estudos culturais e para a crítica feminista, principalmente 

ao indagar as formas de repressão dos sujeitos subalternos, interrogando, até mesmo, a 
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própria cumplicidade dos intelectuais contemporâneos, nessa questão. É comum 

encontrar cumplicidade de condições subalternas de personagens femininas em diferentes 

narrativas literárias. Spivak (2010, p.85-86) confirma que ‘a questão da ‘mulher’ parece ser 

a mais problemática nesse contexto e que se faz necessário “acolher também toda 

recuperação de informação em áreas silenciadas”. 

Nos seus escritos, Spivak (2010) discorre no seu último tópico sob a égide da 

crítica feminista, propondo questionamentos de cunho reflexivo em torno do discurso dos 

suicídios sancionados e a natureza dos rituais para os mortos. Seus estudos giram em 

torno desses e de outros diversos questionamentos, e deixa claro que não trás respostas 

objetivas 
Evidentemente, meu tratado não é exaustivo. Minhas leituras são, mais 
propriamente, um exame interessado e imperito, de uma mulher pós-
colonial, sobre a fabricação da repressão – uma contranarrativa construída 
da consciência da mulher e, portanto, do ser da mulher, da mulher com um 
ser bom, do desejo da mulher boa e, assim, do desejo da mulher. 
Paradoxalmente, ao mesmo tempo, testemunhamos o lugar móvel da 
mulher como um significante na inscrição do individuo social (SPIVAK, 
2010, p.98). 

Embora sob uma égide diferente à discutida e exemplificada nos escritos de Spivak 

(2010), no conto Acauã, a personagem Aninha no dia do seu casamento passa por uma 

espécie de ritual de transformação. Não fora uma escolha de Aninha. Sugere sacrifício.  E 

ao ver Vitória  
Aninha soltou um grito de agonia e caiu com estrondo sobre os degraus do 
altar. [...] A pobre noiva, toda vestida de branco, deitada sobre os degraus 
do altar-mor, estava hirta e pálida. Dois grandes fios de lágrimas, como 
contas de um colar desfeito, corriam-lhe pela face. [...] 
Então convulsões terríveis se apoderaram do corpo de Aninha. Retorcia-se 
como se fora de borracha. O seio agitava-se dolorosamente. Os dentes 
rangiam em fúria. Arrancava com as mãos o lindo cabelo. Os pés batiam no 
soalho. Os olhos reviravam-se nas órbitas, escondendo a pupila. Toda ela 
se maltratava, rolando como uma frenética, uivando dolorosamente. 
De repente, a moça pareceu sossegar um pouco, mas não foi senão o 
princípio de uma nova crise. 
Inteiriçou-se. Ficou imóvel. Encolheu depois os braços, dobrou-os a modo 
de asas de pássaro, bateu-o por vezes nas ilhargas, e, entreabrindo a 
boca, deixou sair um longo grito que nada tinha de humano, um grito que 
ecoou lugubremente pela igreja: 
– Acauã! (SOUSA, 2005, p. 79). 

Embora seja uma referência clara sobre a lenda do acauã, uma cuidadosa 

(re)leitura pode (re)abrir outras discussões, além das que aqui se fazem. E também 

perceber, de certa forma, nas duas personagens, exemplos de duas representações 
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distintas do ser mulher. Se por um lado Aninha representa a imagem frágil, vulnerável, 

suscetível, submissa, entre outros estereótipos já instituídos historicamente à imagem da 

mulher, por outro lado Vitória é a representação da própria luta feminista, a força, o vigor, 

a independência, e embora a personagem pareça representar uma mudança do 

comportamento e do pensamento feminino e reforçar a ideia de ressignificação nas 

relações de gênero, percebe-se que o preconceito e os estereótipos também se 

ressignificaram, no sentido de que ao passo que Vitória representa um ser feminino, 

porém o seu vigor e a sua força é comparada a atributos que, hipoteticamente, apenas 

homens podem ter, e isso faz dela uma aberração, a serem observadas no trecho a seguir 
Vitória era alta e magra, de compleição forte, com músculos de aço. A tez 
era morena, quase escura, as sobrancelhas negras e arqueadas; o queixo 
fino e pontudo, as narinas dilatadas, os olhos negros, rasgados, de um 
brilho estranho. Apesar da incontestável formosura, tinha alguma coisa de 
masculino nas feições e nos modos. A boca, ornada de magníficos dentes, 
tinha um sorriso de gelo. Fitava com arrogância os homens até obrigá-los a 
baixar os olhos (SOUSA, 2005, p.60). 

Tais características propõem/sugerem uma ideia de demonização da mulher. Aquela 

que foge dos princípios da mulher submissa, instituída pelo patriarcado, é considerada a 

própria representação da bruxa dos tempos da idade média, que era contrária à igreja. 

Inclusive as características, atribuídas à Vitória, fazem uma sugestiva comparação à figura 

mítica Medusa. 

Em suma, Vitória e Aninha representam duas formas diferentes do ser feminino, do 

ser mulher. Embora a distinção se mantenha numa linha tênue, é aqui usado de certo 

modo como sinônimo. Aninha representa a imagem do ideal do que se espera sobre a 

mulher numa visão e discurso instituídos social e historicamente pela dominação 

masculina, conforme discutido em Spivak (2010) e Bordieu (2012), em contrapartida 

Vitória trás uma representação do que contraria o pensamento/discurso misógino e a partir 

dele é vista como uma aberração, um monstro, metaforicamente sugerido na narrativa, 

inclusive tais atribuições podem ser feitas à crítica e à luta feminista.  

Percebe-se ainda muito forte e presente, que a visão que se tem sobre o ser 

feminino ao longo do tempo tem obtido novas concepções, visões, percepções, enfim, tem 

ganhado força e voz, percorrendo contra a correnteza dos estereótipos arraigados, mas 

percorrendo. E não se pode negar a importância que os estudos sobre gênero e o 

movimento feminista têm alcançado nos mais diferentes espaços, e o que outrora se 
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estagnava no campo do silêncio e da invisibilidade, hoje se fazem ouvir e, cada vez mais, 

se fazem presente. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como fora dito, explícita e/ou implicitamente ao longo deste trabalho, a intenção não 

foi apresentar respostas exatas ou verdades absolutas sobre ser feminino e/ou ser mulher, 

mas suscitar novos questionamentos, outras reflexões. 

Butler e Beauvoir revelam a complexidade que gira em torno da definição do gênero 

feminino, que não necessariamente possa ser ou ter o mesmo sentido que ser mulher, 

embora um não anule o outro, mas se entende que há situações e situações a serem 

revistas, analisadas, e que podem ou não serem substitutos entre si. Aqui foram usados 

como sinônimos, de certa forma, mas é bom lembrar de que não se trata de uma regra. 

Embora preferencialmente se optara na maioria das vezes pelo termo feminino. 

Há uma série de discussões feitas à questão do feminino subersivo e feitas à crítica 

feminista em torno da tentativa de compreender melhor as questões de gêneros, em 

especial o feminino, embora as análises e as (re) leituras de narrativas literárias, como 

esta, não possibilitem respostas de caráter definitivo, elas possibilitam algo muito maior, 

que todos os teóricos que embasam este artigo, (in)diretamente alertam, de que é preciso 

entender o que acontece(u) para que a caminhada/luta continue e se ressignifique no 

presente, ainda que não se saiba exatamente onde se vai chegar. As lutas feministas, 

segundo o próprio Bordieu, trouxeram essas questões para o campo do politicamente 

discutível, e isso por si só representa um significativo avanço. Acrescenta-se ainda que 

muitas vozes passaram a ser ouvidas, mas reconhece-se que há muito a se fazer. Mas de 

certa forma olhar e discutir o processo de mudanças que tem ocorrido proporciona hoje 

muitos outros questionamentos importantes e necessários, trazem novas experiências e 

reflexões, o que mostra que questionar move, sugere continuidade, e repostas indicam 

que acabou. Por isso a relevância deste estudo.  
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REPRESENTAÇÕES DO SILÊNCIO, DO PODER PATRIARCAL E DO 
EMPODERAMENTO FEMININO NO CONTO: I LOVE MY HUSBAND DE NÉLIDA PIÑON 

E NO POEMA REGRESSO DE MARIA TERESA HORTA 

Camila Bastos Lopes da SILVA  160
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RESUMO: 
A pesquisa, de cunho qualitativo, tem como intuito averiguar a representação do silêncio do poder 
patriarcal e do empoderamento feminino no conto I love my husband de Nélida Piñon e Regresso 
de Maria Teresa Horta, com base teórica de Lacan (1991), Levinas (2003), Ponty (1999), Foucault 
(2005), Rodrigues (2009), Bhabha (1998), Bourdieu (1998) e Beauvoir (1969), com o objetivo de 
refletir sobre a verossimilhança da personagem narradora  e do eu-lírico com a mulher 
contemporânea na sociedade pós-moderna.  

PALAVRAS-CHAVE: silêncio, poder patriarcal, conto, mulher contemporânea. 

ABSTRACT: 
The research, qualitative nature, has the intention to examine the representation of the silence and 
the patriarchal power in the short story "I love my husband" of Nelida Piñon, with theoretical basis 
of Lacan (1991), Levinas (2003), Ponty (1999), Foucault (2005), Rodrigues (2009), Bhabha (1998), 
Bourdieu (1998) and Beauvoir (1969), in order to reflect on the verisimilitude of the narrator 
character with contemporary women in postmodern society. 

KEYWORDS: silence, patriarchal power, tale, contemporary woman 

RESUMEN: 
La investigación, cualitativa, tiene como objetivo investigar la representación del silencio, del poder 
patriarcal y el poder femenino en el cuento Amo a mi esposo de Nélida Piñón y El retorno de María 
Teresa Horta, basado en Lacan (1991), Levinas (2003). ), Ponty (1999), Foucault (2005), 
Rodrigues (2009), Bhabha (1998), Bourdieu (1998) y Beauvoir (1969), para reflexionar sobre la 
probabilidad del personaje narrativo y el yo lírico con la mujer contemporánea en la sociedad 
contemporanea. 

PALABRAS CLAVE: silencio, poder patriarcal, cuento, mujer contemporánea. 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 Nélida Piñon, assim como Clarice Lispector, em seus contos e romances 

apresentam pontos semelhantes: Desvelam o interior do ser feminino, suas 

metamorfoses, sua fragmentação. Tais narrativas revelam a “mutilação do mundo na 
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esfera do eu do ser humano contemporâneo” (RODRIGUES, 2009, p.30), um “eu” isolado 

da multidão, perdido em si mesmo. A obra de arte, para a autora, passa a representar a 

manifestação da descontinuidade do ser na narrativa, caracterizando o ser pela 

linguagem. Desse modo, o ser feminino perde-se de si mesmo, antes mesmo de perceber 

que existia. E através da escrita: 
Para nascer, o texto atravessa inexorável inúmeras terras, camadas 
inconscientes, que o escritor leva dentro de si. Cruza o mundo da intuição, 
de caráter mágico [...] só após a longa travessia, o escritor chega ao hades, 
um hades que não representa exatamente o inferno moral, onde circula a 
noção do castigo, mas uma visita ao subterrâneo da alma humana 
(SHARPE, 1997, p.82). 

 Para Piñon (2007), o escritor apropria-se da linguagem para revelar a essência 

humana, evidenciando, através da palavra, o mistério do ser, do tempo, entrelaçados à 

memória e à história, e no conto “I love my husband”, a autora, com base na 

representação da mulher (narradora-personagem), demonstra um “eu” feminino perdido 

diante da rotina do casamento, conflitando sua identidade mediante uma cultura 

falocêntrica, a qual estabelece regras de conduta à mulher, como a execução de serviços 

domésticos e a subserviência ao esposo.   

 Tanto em Clarice Lispector como em Nélida Piñon, a presença do fluxo temporal é 

evidente, manifestando “o problema básico da vida, da natureza do eu, sujeito a 

constantes mudanças no tempo e estando em fluxo contínuo” (RODRIGUES, 2009, p.31).                

Em Nélida Piñon, a narradora personagem se sente como uma figura sem relevo, 

coisificando-se mediante as tarefas do lar e chegando a se sentir perdida muitas vezes no 

tempo e no espaço do lar. Em Clarice, as diversas técnicas narrativas presentes em suas 

obras, somadas às mudanças temporais instantâneas e do fluxo da consciência, tornaram 

a narrativa um espaço da interioridade humana, voltando-se a perscrutar níveis mais 

profundos da existência humana, revelados pelas diversas vozes narrativas, entre elas, as 

vozes da consciência, do silêncio e da integração do ser com os outros e com o mundo.  

 O discurso da narradora personagem, em “I love my husband” de Nélida Piñon é 

ambíguo, pois ora demonstra uma certeza, representada pela vontade de libertar-se das 

“amarras” do casamento e da rotina do lar, ora demonstra conformidade e culpa por 

transgredir, querer ir além, desejar trabalhar e ser uma mulher independente. O referido 

discurso é diluído, confuso “Eu descia o rio que quase me assaltara as forças, evitando as 
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quedas-   d’água, os gritos proclamando liberdade [...] O marido começou a lagrimar. Ela 

recriminou seu egoísmo...” (PIÑON, 2007, p. 149;151). 

2 O LAR COMO ESPAÇO DE ENUNCIAÇÃO 

 Para Rodrigues (2009), a escrita é o elo entre a realidade e a imagem, entre a 

verdade e a arte: verossimilhança e fingimento. O lar como espaço de enunciação da 

mulher, que se insere entre a casa e a rua, denota o espaço do “entre-lugar como terreno 

de subjetivação singular ou coletiva, que dão início a novos signos de identidade e postos 

inovadores de colaboração e contestação” (BHABHA,1998, p.16). 

No espaço entre a casa e a rua, a protagonistas do conto “I love my husband” negocia e 

conflita sua identidade, pois para Bhabha, a identidade é a recriação do eu no mundo da 

personagem, ela não é estática, pois “nos deslocamentos, as fronteiras entre casa e 

mundo se confundem e, estranhamento, o privado e o público tornam-se parte um do 

outro, forçando sobre nós uma visão que é tão dividida quanto norteadora” (BHABHA,

1998, p. 26). Assim, para Spivak (2000, p.115), “o feminismo do século XXI tem como um 

dos seus maiores desafios estar atento não apenas às múltiplas experiências das 

mulheres, mas principalmente à diversidade de seus espaços de enunciação e pertença”. 

 O espaço doméstico, a partir dessa perspectiva, torna-se normalizador, uma 

instituição disciplinar da mulher e dos filhos. Dessa forma, Foucault (2005) demonstra 

como os regimes de poder se efetivam não apenas na prisão, mas na escola, na 

sociedade, por meio da vigilância e controle. E dentro do lar esse poder controlador se 

efetiva pelas normas, violência física, verbal e simbólica exercida sobre a mulher. Assim, a 

literatura, através da criação literária, da verossimilhança, se apropria dessa temática em 

suas narrativas.  

 Foucault (2005) afirma que punição e vigilância são mecanismos de poder 

utilizados para docilizar e adestrar pessoas para que se adequem às normas 

estabelecidas nas instituições. O poder masculino, para Bourdieu (1998), dispensa 

justificação, é legitimado pela sociedade, através de uma imensa máquina simbólica que 

fortalece sua posição de domínio sobre a família e a sociedade e dessa maneira, 

comportamentos sociais são instituídos às mulheres, adestrando-as a exercerem funções 

consideradas “coisas de mulher”. 
As injunções continuadas, silenciosas e invisíveis que o mundo 
sexualmente hierarquizado no qual elas são lançadas lhes dirige, preparam 
as mulheres, ao menos tanto quanto os explícitos apelos à ordem, a aceitar 
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como evidentes, naturais e inquestionáveis, prescrições e proscrições 
arbitrárias que, inscritas na ordem das coisas, imprimem-se 
insensivelmente na ordem dos corpos (BOURDIEU,1998, p.36). 

Este poder está inserido simbolicamente na narrativa de modo a demonstrar o 

adestramento da mulher às regras do esposo.  

3 ANÁLISE DO CONTO I LOVE MY HUSBAND 

 O conto apresenta uma narradora autodiegética (narradora e protagonista) que 

narra a história de uma personagem que vive à sombra do marido em uma rotina como 

dona de casa, porém anseia trabalhar, conquistar sua liberdade, apesar de encarar a todo 

o momento o sentimento ambíguo de liberdade e obrigação para com o marido e o lar. 

 O conto denuncia o patriarcalismo, através da voz da narradora personagem que 

afirma ser “a sombra do homem que todos dizem amar” (PIÑON, 2007, p.146), 

denunciando, com o uso da intertextualidade de duas obras de Gilberto Freire “casa 

grande e senzala” e “sobrados e mucambos”, a situação a qual vivencia, pois compara 

seu lar à casa grande, comandada pelo senhor do engenho (esposo), que mantinha sua 

estabilidade patriarcal através do trabalho escravo. Porém, ao usar a intertextualidade 

com o livro “sobrados e mucambos”, denota a situação atual do patriarcado que trocou as 

casas-grandes pelos sobrados urbanos, alojando seus antigos escravos em casebres.  

 Nesse contexto é possível perceber que o conto em questão apresenta 

características de um romance tendo em vista que a partir dos séculos XVIII e XIX, os 

romances passaram a assumir outros carácteres: são escritos em forma epistolar, 

permitindo-lhes descrições minuciosas da narrativa, descrições da vida mental, da 

paisagem, do tempo, dos personagens, surgindo, no romance contemporâneo, o chamado 

fluxo da consciência, muito comum em narrativas como as de Clarice Lispector. 

 A protagonista representa a imagem da mulher que vive sob regras ditadas, mas 

tenta transgredir as normas impostas e é impedida pelo sentimento de culpa e de 

obrigação à obediência de regras instituídas desde a infância, obrigando-a a anular-se, 

pelo fato de sua identidade ser filtrada e proclamada a partir do esposo, pois para 

Beauvoir (1969, p.12), “ninguém nasce mulher, torna-se mulher [...] é o conjunto da 

civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que 

qualificam de feminino”. 
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 Assim, para Bourdieu (1998), a vagina é o falo invertido, pois compreende-se que o 

falo é a “imagem das fantasias coletivas”, portanto, “cabe aos homens, localizado do lado 

exterior, do oficial, do público, do direito, do seco, do alto, do descontínuo, realizar todos 

os atos ao mesmo tempo breves, perigosos e espetaculares [...]” Por outro lado, para o 

autor, a sociedade institui que cabe às mulheres, devido as características de seu corpo, 

os “trabalhos domésticos, ou seja, privados e escondidos, ou até mesmo insensíveis e 

vergonhosos” (BOURDIEU, 1998, p. 41). 

 Tal realidade é evidenciada no conto “I love my husband” pela fala do esposo da 

protagonista que afirma que a mulher que trabalha envergonha a família, pois ele deve ser 

o provedor, o chefe da família. 
A primazia universalmente concedida aos homens se afirma na objetividade 
de estruturas sociais e de atividades produtivas e reprodutivas, baseadas 
em uma divisão sexual do trabalho, de produção e de reprodução biológica 
e social, que confere aos homens a melhor parte (BOURDIEU, 1998, p. 29).    

 Por outro lado, o esposo da personagem protagonista no conto, confessa aos 

amigos que a mulher tem de pertencer somente a ele, “nem mesmo dela”, fato que se 

coaduna à realidade vivenciada por grande parte das mulheres no mundo, pois, Bourdieu 

(1998, p.29) afirma que em muitas relações conjugais da realidade, as mulheres são 

vistas como símbolos cujo sentido se “constitui fora delas e cuja função é contribuir para a 

perpetuação ou o aumento do capital simbólico em poder dos homens”. 

 Tal fato começa a provocar o estranhamento da personagem na narrativa, pois a 

ideia de não pertencimento, levou-a a transgressão inicial, através do fluxo de 

consciência, proporcionando-lhe a autorreflexão do ser no mundo. A transgressão da 

protagonista levou à palavra que representou um grito no silêncio das entrelinhas do ser e 

existir: “Falei na palavra futuro com cautela, não queria feri-lo, mas já não mais desistia de 

uma aventura africana recém-iniciada naquele momento” (PIÑON, 2007, p. 149). 

 O termo recém-iniciada acima mencionado, permite múltiplas interpretações, entre 

elas, os ritos de iniciação africanos que representam a “passagem da menina para o 

estado de amadurecimento, uma forma de prepara-la para o mundo, para o matrimônio”. 

Assim, a personagem seria iniciada ao mundo alheio através da transgressão, 

encontrando seu eu, sua identidade, empoderando-se. Destarte, ao iniciar o diálogo com o 

marido, a fala, naquele momento representaria a fuga da morte, pois para Foucault, tanto 

a escrita como a fala têm um caráter de fuga em relação à morte, ao vazio do existir, 
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habitando dentro da linguagem o desejo inconsciente, assim como o desejo das outras 

pessoas que projetam seus desejos no ser (Lacan). 
A pele ardente, o delírio e as palavras que manchavam os meus lábios pela 
primeira vez [...] com a saúde nos dedos, da minha boca parecia sair o 
sopro da vida [...] eu descia o rio que quase me assaltara as forças, 
evitando as quedas d’água, aos gritos proclamando liberdade (PIÑON, 
2007, p. 149). 

 Naquele momento, a transgressão da personagem se converteu em culpa quando o 

marido começou a lagrimar após as palavras da esposa. Nesse instante, ela se calou e 

afirmou ser uma árvore que ele “subia, ganhava-lhe os frutos, acariciava a casca, podando 

seus excessos” (PIÑON, 2007, p.151). Ao calar-se, seu silêncio demonstrava o que 

Orlandi (2002) caracterizava como silêncio proposto, pois denotava uma forma de 

“resistência, de defesa e proteção” da relação conjugal, já que o silêncio: 
Não é simplesmente negativo, mas vale como além da palavra [...] o 
silêncio não é o vazio, o sem-sentido, ao contrário, ele é o indício de uma 
totalidade significativa. Isto nos leva à compreensão do vazio da linguagem 
como horizonte e não como falta (ORLANDI, 1954, p. 322).  

Por outro lado, para Lacan, o silêncio é também habitação do desejo, morada do 

corpo, marcado pelo significante e pela libido. Tal corpo, objeto de gozo, ansiava ser 

tocado pela protagonista “ a ideia de que eu não podia pertencer-me, tocar no meu sexo 

para expurgar-lhe os excessos...” (PIÑON, 2007, p. 147), num processo de 

autodescoberta, pois a narradora havia morrido para si mesma, já que desde a infância 

houvera sido ensinada pela mãe que “ser mulher é perder-se no tempo” (p. 151). 

O eu, para Lacan, se constrói primeiramente a partir do outro, em especial a partir 

da imagem que se constrói do semelhante. Com base nessa afirmação, é possível inferir 

que desde a infância a protagonista assimilou a presença do eu feminino, como um “eu” 

disperso, diluído, diante da imagem do homem “já viu filha, que coisa mais bonita, uma 

vida nunca revelada, que ninguém colheu senão o marido, o pai dos seus filhos [...]Vinha-

me a certeza de que, ao não se cumprir a história da mulher, não lhe sendo permitida a 

sua própria biografia, era-lhe assegurada em troca a juventude” (PIÑON, 2007, p. 152). 

Tal fato, revela que desde a infância da protagonista seus pais perpetuaram “a 

tradição que assimila o falo à ideia de macho [...] fato é que tratam o pênis infantil com 

uma complacência singular” (BEAUVOIR,1969, p.13). A protagonista vivencia o estigma 

de ser mulher ao afirmar que “diferente do irmão que já na pia batismal cravam-lhe o 

glorioso estigma de homem, antes de ter dormido com mulher” (p. 152).  
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Nem as mães nem as amas têm reverência e ternura pelas partes genitais 
da menina, não chamam a atenção para esse órgão secreto de que só se 
vê o invólucro e não se deixa pegar, em certo sentido, a menina não tem 
sexo (BEUAVOIR, 1969, p. 14). 

A narradora protagonista afirma que desde criança esteve em desvantagem em 

relação ao irmão, já que sempre lhe afirmaram “que a alma da mulher surgia unicamente 

no leito, ungindo seu sexo pelo homem. Antes dele a mãe insinuou que o nosso sexo mais 

parecia uma ostra de água salgada, e por isso, vago e escorregadio” (p. 152). 

Portanto, a citação anterior se coaduna à reflexão de Beauvoir ao afirmar que o 

menino pode assumir ousadamente sua subjetividade, pois o falo torna-se um símbolo de 

autonomia, de transcendência e de poder. Ao contrário da menina que “não pode 

encarnar-se em nenhuma parte de si mesma”, substituindo a autodescoberta por uma 

boneca de cara humana, ao contrário dos meninos, os quais vivenciam o ato de manipular 

o pênis de forma mais natural. Assim, a menina desde o princípio aliena-se de si mesma.  

Os pais da narradora personagem sempre lhe afirmaram que as mãos do marido a 

modelariam até os últimos dias da sua vida, sendo estas fundamentais para torná-la 

mulher, fato que novamente se relaciona à afirmação de Beauvoir no livro “o segundo 

sexo” que diz: “quanto mais a criança cresce, mais o universo se amplia e mais a 

superioridade masculina se afirma[...]. A hierarquia dos sexos manifesta-se a ela 

primeiramente na experiência familiar, entende aos poucos a autoridade do pai é a mais 

soberana” (BEAUVOIR,1969, p. 26).  

Pode-se afirmar, dessa maneira, que a personagem representa a mulher que 

vivencia o fardo da passividade, e para Beauvoir, jogos e sonhos orientam a menina para 

tal passividade, pois aceitar a si mesma como mulher é demitir-se, mutilar-se, 

reconhecendo seu corpo como estranho, alheio.  

Destarte, torna-se claro que a narradora personagem “aceita” seu destino de 

submissão e silêncio “minha consciência está a serviço do meu marido [...] é seu encargo 

poder podar meus excessos; ele aplaude minha submissão” (p. 153). Assim, conforme 

afirma Beauvoir, a mulher se liberta do lar paterno, do domínio materno, entregando-se, 

passiva e dócil nas mãos de um novo senhor” e desse modo, a protagonista afirma que 

apesar do gosto insosso e repetitivo do seu casamento, aceita passivamente seu esposo 

e nas entrelinhas do ser existe uma personagem feminina que grita consigo mesma no 

entrelugar de sua moradia. Seu ser emerge no conflito, porém a passividade torna-se 
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aliada do conflito identitário, já que a transgressão da personagem passa a ser a 

transgressão interna, dos pensamentos e não a do corpo domesticado. 

4 ANÁLISE DO POEMA REGRESSO DE MARIA TERESA HORTA  
A poesia moderna, para Barthes (2002), destrói a natureza espontaneamente 

funcional da linguagem, pois ela contém “um encadeamento geológico de existencialidade 

[...] cada palavra poética é um objeto inesperado, caixa de pandora onde surgem todas as 

categorias de linguagens” (BARTHES, 2002, p. 6). 

Destarte, é possível afirmar que elementos comuns da narrativa são: acontecimento, 

personagens, narrador, diálogos, tempo, espaço e enredo, os quais não são comuns ao 

poema, pois, para Bachelard (1997), a poesia é uma metafísica instantânea. Para o autor, 

enquanto o tempo da prosódia é horizontal, o tempo da poesia é vertical e o instante 

poético é uma relação harmônica entre contrários, o qual o poeta “se despoja de toda vida 

inútil, experimenta a ambivalência abstrata do ser e do não-ser” (BACHELARD, 1997, p. 

3). 

Desse modo, no poema abaixo o eu-lírico transgride a norma patriarcal e por meio 

da escrita transfigura o eu feminino que subverte o poder do falo e materializa o poder 

sobre si mesma. Ao empoderar-se, o eu lírico feminino experimenta um retorno ao próprio 

eu anteriormente perdido nos próprios anseios, dúvidas e conflitos de identidade. Ele 

poeticamente exterioriza sentimentos anteriormente interiorizados, elementos da 

existencialidade. 
Regresso para mim 

e de mim falo  
e desdigo de mim 

em reencontro 
 

os pontos 
um por um: 

 
o sol  

os braços 
 

a boca  
o sabor 

 
ou os meus ombros 

 
Trago para fora 
o que é secreto 

vantagem de saudade 
o que é segredo 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Retorno para mim 
e em mim toda  

desencontro já o meu regresso 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que a narrativa de Nélida Piñon faz intertextualidade com a obra de 

Simone de Beauvoir, intitulada “o segundo sexo”, pois é verossímil à real situação da 

mulher que muitas vezes vivencia a passividade, a violência em todos os níveis, a 

autonegação. A personagem declara que todos os dias contraria a versão do espelho, pois 

o marido lhe exige que se enxergue errado, e com isso, ela se reconhece como “desejo” 

do marido, desconhecendo-se como ser constituído.  
Para E. Levinas, eu não sou por projeção intencional, sou eu por desejo, 
num momento inverso ao da intencionalidade [...] a força que sela ou 
autentica minha identidade não parte de mim para as coisas, não sou eu 
que tomo a iniciativa de dar a mim mesmo tal identidade que vem pelo 
desejo, de fora, vem de outrem para mim, sob a forma de apelo; sou um 
misto de atividade- passividade, indissociavelmente sujeito e objeto, nunca 
puro objeto, nunca puro sujeito, nunca só do mundo, nunca só para o 
mundo: só sou vidente, porque visível, só sou tocante, porque tocado. 
Minha identidade é uma reflexão em esboço, em gênese ou 
engendramento de si, sempre eminente, jamais absolutamente efetivada. 
(LEVINAS, 2003 apud Grzibowskip.146, 2012). 

O ser é constituído pelo desejo, e dessa maneira, a identidade da narradora se 

autentica pelo desejo de outrem, do esposo e essa identidade corporifica-se na narrativa 

em processo de construção, fluida e conflituosa. Assim, “a linguagem como corpo de 

sentido, proíbe ao dizer que se transforme em dito, proíbe ao ser que se transforme em 

ser-sido, em coisa ou mero conteúdo substantivo” (LEVINAS, 2003 apud Grzibowskip, p. 

148, 2012). 

Por último, para Ponty (1999), o silêncio tem várias representações, “a ausência de 

signo pode constituir-se num signo, pois dizer não é pôr um vocábulo sob cada coisa 

pensada, mas a linguagem diz peremptoriamente quando renuncia a dizer a coisa mesma” 

(PONTY,1999, p.144). Destarte, a narradora personagem renuncia à palavra falada com o 

esposo, na tentativa de não o afrontar, porém, cada atitude sua demonstra um 

descontentamento com a vida conjugal. 
Pensamos enfim considerar a palavra antes que seja pronunciada, contra o 
fundo de silêncio que sempre a envolve e sem o qual nada diria, ou 
desvendar ainda os fios de silêncio que a enredam. Na fala, a relação entre 
signo e sentido assemelha-se à relação entre gesto e sentido na pintura; 
pois assim como no gesto expressivo do pintor, o sentido não está em cada 
traço ou mancha de cor isolada [...] aquilo que queremos dizer, para o 
autor, é preciso um esforço para dizê-lo, tutear com as palavras até 
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encontrar o arranjo entre elas que dê o corpo à nossa intenção. O que 
podemos ter de sentido nunca está no princípio da linguagem, mas no final 
de seu esforço pois a linguagem é a arquitetura dos signos e não se pode 
isolar o sentido (PONTY,1999, p.146). 

O conto conclui com a afirmação de que a narradora aceitou seu destino, pois 

sempre esteve destinada à passividade. A narradora personagem aceitou sua caminhada 

de silêncio e automutilação, fato que é verossímil à situação de muitas mulheres na 

contemporaneidade.   
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“O LEMISMO TINHA SIDO SEU MELHOR ESPARTILHO”: UMA ANÁLISE DA 
ELITE BELENENSE NO FINAL DO SÉCULO XX A PARTIR DA MEMÓRIA DA 

PERSONAGEM DONA INÁCIA, DE “BELÉM DO GRÃO PARÁ”. 

   Thainá Oliveira CHEMELO¹ 

RESUMO: 
Os valores, os códigos e os rituais da cultura da belle époque, na condição de teatro da civilização, 
espalharam-se, em maior ou menos escala, pelas sociedades contemporâneas: saindo de São 
Petersburgo e Viena, até chegar aqui na Amazônia, em  Belém e Manaus. Muitos habitantes de 
Belém nessa época de “surgimento da civilização” realmente acreditavam que os valores 
essenciais da cultura e da sociabilidade urbana e burguesa da Paris fin du siècle haviam sido 
transpostos para as cidades brasileiras citadas. A suposta “chegada da civilização” na Amazônia 
com a belle époque atravessou décadas do pensamento social brasileiro, da mesma forma como 
alimentou, no país inteiro, um forte imaginário acerca de um progresso (pra quem?) e de uma 
civilização que aqui se estabeleceram na condição de universais. O objetivo principal desse 
presente artigo é buscar narrar a cidade de Belém do final do governo de Antônio Lemos, a partir 
da memória individual (que é transpassada pela memória coletiva) da personagem Dona Inácia. 
Busca-se comprovar a possibilidade de entender a memória coletiva do belenense burguês, de 
classe média ou abastada, do século XX, a partir da memória individual de Dona Inácia, que 
compartilha suas experiências e saudosismos de uma “Belém do já teve” ao longo da narrativa 
desenvolvida por Dalcídio Jurandir.  

PALAVRAS-CHAVE: Narrativa; Dalcídio Jurandir; Memória; Belém; Belle Époque. 

"LEMISM HAD BEEN THE BEST OF HER": AN ANALYSIS OF THE BELENENSE ELITE AT 
THE END OF THE TWENTIETH CENTURY OF THE MEMORY OF THE CHARACTER DONA 

INÁCIA, DE "BELÉM DO GRÃO PARÁ". 

ABSTRACT:  
The values, codes, and rituals of belle époque culture, as the theater of civilization, have spread to 
a greater or lesser extent in contemporary societies: from St. Petersburg and Vienna to the Amazon 
in Belém and Manaus. Many of Belem's inhabitants at this time of “emergence of civilization” really 
believed that the essential values of Paris fin du siècle's urban and bourgeois culture and sociability 
had been transposed to the aforementioned Brazilian cities. The supposed “arrival of civilization” in 
the Amazon with the belle époque has spanned decades of Brazilian social thought, just as it has 
fueled a strong imaginary of progress (for who?) And a civilization that has settled here throughout 
the country. as universals. The main objective of this article is to seek to narrate the city of Belém 
from the end of Antônio Lemos's government, from the individual memory (which is pierced by the 
collective memory) of the character Dona Inácia. We seek to prove the possibility of understanding 
the collective memory of the bourgeois Belenense, middle class or wealthy, of the twentieth 
century, from the individual memory of Dona Inácia, who shares her experiences and longing for a 
"Belém do já teve" throughout of the narrative developed by Dalcídio Jurandir. 

KEYWORDS: Narrative; Dalcidio Jurandir; Memory; Belém; Belle Époque. 

"EL LEMISMO HABÍA SIDO SU MEJOR ROPA DE BAJO": UN ANÁLISIS DE LA ÉLITE 
BELENENSE A FINALES DEL SIGLO XX DE LA MEMORIA DEL PERSONAJE DONA INÁCIA, 

DE "BELÉM DO GRÃO PARÁ". 

RESUMEN: 
Los valores, códigos y rituales de la cultura “belle époque”, como teatro de la civilización, se han 
extendido en mayor o menor medida en las sociedades contemporáneas: desde San Petersburgo 
y Viena hasta el Amazonas en Belém y Manaus. Muchos de los habitantes de Belém en este 
momento de "surgimiento de la civilización" realmente creían que los valores esenciales de la 
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cultura de París fin du siècle y la sociabilidad burguesa urbana se habían transpuesto a las 
ciudades brasileñas antes mencionadas. La supuesta "llegada de la civilización" al Amazonas con 
la “belle époque” ha abarcado décadas de pensamiento social brasileño, al igual que ha 
alimentado un fuerte imaginário de progreso (¿para quién?) en una civilización que se ha 
establecido aquí en todo el país como universales. El objetivo principal de este artículo es tratar de 
narrar la ciudad de Belém desde el final del gobierno de Antônio Lemos, desde la memoria 
individual (que es perforada por la memoria colectiva) del personaje Dona Inácia. Buscamos 
demostrar la posibilidad de comprender la memoria colectiva de la burguesía Belenense, de clase 
media o adinerada, del siglo XX, a partir de la memoria individual de D. Inácia, quien comparte sus 
experiencias y anhela un "Belém do já teve" en todo momento. de la narrativa desarrollada por 
Dalcídio Jurandir. 

PALABRAS CLAVE: Narrativa; Dalcídio Jurandir; Memória; Belém; Belle Époque. 

INTRODUÇÃO: 

Segundo Weber (1988), a mitologia da belle époque foi expressiva e enraizada o 

bastante para construir suas representações e torná-las mundiais. Nesse sentido, Paris 

emerge, no final do século XIXI, na condição de uma grande e poderosa metáfora de uma 

forma de vida requintada, elegante, culta e civilizada. Os mecanismos e os 

comportamentos da sociabilidade burguesa produziram, assim, imagens de uma Idade de 

Ouro da vida social, cujas vias e veias de circulação orgânica eram os boulevards de 

Paris.  
Os valores, os códigos e os rituais da cultura da belle époque, na condição de teatro 

da civilização, espalharam-se, em maior ou menos escala, pelas sociedades 

contemporâneas: saindo de São Petersburgo e Viena, até chegar aqui na Amazônia, em  

Belém e Manaus. Cidades de topografias sociais e físicas distintas, mas que se 

integravam ao circuito mundial da cultura burguesa, na medida em que abrigavam elos da 

cadeia mundial do mercado. Dessa forma, a belle époque, entendida como manifestação 

da Idade de Ouro da cultura da burguesia contemporânea, e cujos quadros remetem para 

a Paris do final do século XIX e começo do XX, sempre foi um domínio visitado pela 

narrativa social brasileira.  

Muitos habitantes de Belém nessa época de “surgimento da civilização” realmente 

acreditavam que os valores essenciais da cultura e da sociabilidade urbana e burguesa da 

Paris fin du siècle haviam sido transpostos para as cidades brasileiras citadas. Segundo o 

jornalista Figueiredo Pimentel, Rio de Janeiro, Belém ou ainda Manaus “civilizam-se” com 

a chegada da belle époque e do “boom” da borracha, na Amazônia. Á medida que a 

borracha subia de importância e de cotação no mercado internacional, mais a Amazônia 

se integrava aos centros hegemônicos do capitalismo industrial e financeiro. E as vias de 

circulação do capital seriam as mesmas de circulação do capital simbólico, ou seja, da 
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cultura burguesa em acelerado e amplo processo de mundialização. Segundo Avé-

Lallement apud Daou (2000), em seu livro ”No Amazonas”, muitos homens e mulheres do 

Pará vestiam-se à francesa, e cultivavam uma sociabilidade com fortes marcas europeias, 

como o piano nas casas e o gosto pelo canto e dança. Essa forma e esse modelo de um 

novo viver transformam-se no ideário da cultura do homem civil no final do século XIX.  

É nessa memória nostálgica, de lamentação de um passado dito “civilizado”, de 

certo “ostracismo” social, tentando se acostumar com a nova rotina de suas vidas, que 

conhecemos a narrativa da família Alcântara e, mais especificamente, de Dona Inácia. 

Essa família aparece no quarto romance do Ciclo do Extremo Norte. de Dalcídio Jurandir, 

“Belém do Grão Pará”, publicado em 1960. Nele, Dalcídio Jurandir rememora o período 

áureo da borracha e do governo de Antônio Lemos (o “Lemismo”) na cidade de Belém, em 

comparação com a decadência social e a pobreza no momento do “laurismo” (de Lauro 

Sodré). Jurandir, ao longo da narrativa, opta por problematizar a decadência e o declínio 

da cidade de Belém, depois do fim do ciclo da borracha e consequentemente, 

problematiza também as personagens viventes naquele período. O autor desenvolve sua 

narrativa a partir de uma classe social “vinda de baixo”, das periferias, dos becos ou dos 

interiores da nossa capital (como é o caso de Alfredo, personagem principal da obra, vindo 

de Cachoeira do Arari), levando os leitores a se questionarem: afinal, a Belle époque 

nostálgica, civilizada, saudosa, maravilhosa foi, na verdade, para todos? Ou seria um 

sentimento compartilhado apenas por uma parte dessa sociedade, aquela mais abastada 

ou que teve acesso a cargos públicos e de prestígio? 

A suposta “chegada da civilização” na Amazônia com a belle époque atravessou 

décadas do pensamento social brasileiro, da mesma forma como alimentou, no país 

inteiro, um forte imaginário acerca de um progresso (pra quem?) e de uma civilização que 

aqui se estabeleceram na condição de universais. Desde os anos finais do Império que a 

“europeização” e o branqueamento do Brasil assumiram, por força de uma formação de 

uma identidade, a face divulgada e visível a olho nu da nação brasileira. Nesse contexto, é 

compreensível que para as mentalidades das elites urbanas do Brasil, a belle époque 

coroasse o empenho histórico para a construção do Brasil real ou da Amazônia real, cujas 

estruturas fundadoras encontravam-se no país ou na Amazônia imaginária, recriada por 

esse sentimento de progresso.  

O objetivo principal desse presente artigo é buscar narrar a cidade de Belém do final 

do governo de Antônio Lemos, a partir da memória individual (que é tranpassada pela 
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memória coletiva) da personagem Dona Inácia. Busca-se comprovar a possibilidade de 

entender a memória coletiva do belenense burguês, de classe média ou abastada, do 

século XX, a partir da memória individual de Dona Inácia, que compartilha suas 

experiências e saudosismos de uma “Belém do já teve” ao longo da narrativa 

desenvolvida por Dalcídio Jurandir.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 

Na narrativa de “Belém do Grão Pará”, a cidade de Belém vive um período de 

declínio econômico, o qual pode ser constatado na situação social da família Alcântara, 

que tinha, no governo de Antônio Lemos, uma posição elevada e de respeito na 

sociedade, frequentando a “corte” do intendente, e nos anos de 1920, no governo de 

Lauro Sodré, aparece desprovida de qualquer resquício do status social que antes 

ostentara. Para fortalecer a nossa hipótese, de que é possível entender a cidade de Belém 

e o belenense burguês da década de 20, a partir da análise de Dona Inácia, matriarca da 

família Alcântara, Benedito Nunes afirma o seguinte: 
Quem lê “Belém do Grão Pará”, como um romance dos Alcântara (o casal 
Seu Virgílio/Dona Inácia e a filha Emilinha), lê a inteira cidade dos anos 
1920, tal como a tinham deixado, após o início da decadência econômica, 
consequente à crise da borracha, que culminara em 1912, as reformas do 
intendente (prefeito) Antônio Lemos (NUNES, Benedito. 2009, p.322). 

Na casa dessa família, em uma rua sem prestígio (Gentil Bittencourt, 160) e 

afastada do centro social da cidade, os Alcântara, por inúmeras vezes, rememoram o 

passado e lamentam o “ostracismo” social que se encontram, tentando – sem sucesso – 

se acostumar com a nova rotina de suas vidas. 

Segundo Motta (2013), a realidade da vida cotidiana (senso comum partilhado) é 

admitida pela sociedade como sendo a verdadeira realidade: ela está aí como facticidade 

evidente por si mesma, compulsória, real. Essa convicção sobre o que é real e o que é 

realidade é tão determinada, diz o autor, que qualquer suspensão temporária dessa 

certeza (uma dúvida religiosa, estética ou uma mudança brusca de padrão de vida), 

qualquer saída dessa convicção torna-se um campo finito e delimitado de significação 

diante das certezas confirmadas do cotidiano. Afinal, essa ordem social existe unicamente 

como produto da atividade humana e as instituições por ela produzidas, enraizadas na 

cultura transmitida e retransmitida. Poderíamos dizer que a linguagem é um produto da 

atividade humana. Como diz L. Duch apud Motta (2013), não existe vida humana à 
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margem da palavra. Ainda segundo Motta (2013), cresceu nas últimas décadas a 

consciência de que a linguagem é mediadora entre o homem e o mundo, mediadora das 

nossas experiências, do nosso conhecimento sobre a realidade, das representações que 

construímos etc. A linguagem é o veículo de constituição do mundo humano e não há 

forma mais expressiva de representar a linguagem do que a narrativa.  

Dalcídio utiliza-se da linguagem e da sua forma expressiva como instrumento 

privilegiado que o leva a não aceitar o mundo tal qual ele é, lançando-se na incrível 

aventura contra a barbárie (ou a favor dela!), narrando a vida e história dos oprimidos, 

escancarando as mazelas sociais, realçando estereótipos, levando seus leitores a 

conhecer uma Belém que só se conhece através dos livros, pois muitos deles nem sequer 

pensavam em nascer quando Belém atingia seu auge, no turbilhão do ciclo da borracha.  

O narrar funde suas raízes na nossa ancestral herança cultural de relatar estórias. 

Os seres humanos tem uma predisposição cultural, primitiva e inata, para organizar e 

compreender a realidade de modo narrativo, como diz Bruner apud Motta (2013). A 

construção de personagens e ações na narrativa é uma representação de condutas 

humanas que fornecem ao narrador a matéria prima e os modelos. Ao narrar a estória de 

Dona Inácia, Jurandir está explorando na sua imaginação possíveis desenvolvimentos das 

condutas e comportamentos humanos do belenense de classe média da década de 1920, 

na dita “decadência” do “lemismo”, que os teóricos chamam de atividade mimética (ou 

imitação). Essa descrição de comportamentos humanos enraizados na cultura da época 

nos leva a antecipar que todas – ou grande parte – das famílias belenenses que, no 

governo de Antônio Lemos, se viam privilegiadas e usufruindo a pleno vapor das 

maravilhas da belle époque, se sentiam também desmotivadas, saudosas e nostálgicas 

quando essa Idade de Ouro chegou ao fim e Lauro Sodré assumiu o poder.  

Alguns psicólogos afirmam que nossa tendência para organizar a experiência de 

forma narrativa é um impulso humano anterior à aquisição da linguagem mesma. Segundo 

Bruner apud Motta (2013), temos uma predisposição primitiva e inata para a organização 

narrativa da realidade. Portanto, seguindo os pensamentos de Gergen apud Motta (2013), 

sonhamos narrando, imaginamos narrando, relembramos nossas experiências narrando, 

acreditamos, duvidamos, construímos, conversamos, aprendemos, amamos e odiamos 

narrando porque queremos alcançar algum objetivo com as nossas narrativas, alguma 

meta. Nossas vidas são acontecimentos narrativos, as exposições narrativas estão 

incrustadas na ação social.  
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A memória também se traduz em forma de linguagem. Aquilo que vivenciamos e 

rememoramos no presente só ganha forma quando narrado. Segundo Sarlo (2007), a 

linguagem liberta a experiência de sua mudez, transformando-a no que é comunicável, no 

que é comum.  A narração inscreve a experiência numa temporalidade que não é a de seu 

acontecer, mas da sua lembrança. As experiências de Dona Inácia, durante o governo de 

Antônio Lemos, quando narradas, se transformam em lembranças; se transformam em 

memória que é ao mesmo tempo só da matriarca dos Alcântara e também é coletiva, 

representando toda uma classe social que conheceu o prestígio naquela época dourada.  

Segundo Halbwachs (2013), cada memória individual é um ponto de vista da 

memória coletiva, e este ponto de vista muda de acordo com o lugar que eu ocupo. Até 

mesmo as lembranças que acreditamos ser mais pessoais resultam da fusão de 

elementos diversos e separados da sociedade em que estamos inseridos. Ao refletir, 

percebemos que essa suposta unicidade se transforma em multiplicidade. Halbwachs 

(2013) ainda cita: 
Nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos são lembradas pelos 
outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nós estamos 
envolvidos, e com objetos que só nós vimos. É porque, em realidade, 
nunca estamos sós. Porque temos sempre conosco e em nós uma 
quantidade de pessoas que não se confundem. Outros homens têm essas 
lembranças em comum comigo. Muito mais, eles me ajudam a lembra-las: 
para me recordar, eu me volto para eles e encontro em mim muito das 
ideias e modos de pensar que não teria chegado sozinho (HALBWACHS, 
2013). 

Trazemos conosco sentimentos e ideias que tinham sua origem em outros grupos, 

reais ou imaginários. A memória individual, quando se opõe à memória coletiva, não se 

mostra uma condição necessária e suficiente do ato de lembrar e do reconhecimento das 

lembranças. Para que nossa memória se auxilie com a dos outros não basta que essas 

testemunhas tragam os seus depoimentos. É necessário que essa reconstrução passe por 

dados ou noções comuns que se encontrem nos nossos espíritos  e dos outros; além de 

ser necessário que essas pessoas tenham bastante contato entre elas, o que, só é 

possível se elas, algum dia, fizeram e continuam a fazer parte de uma mesma sociedade. 

Portanto, analisar as experiências narradas em lembranças de Dona Inácia é entender um 

pouco mais sobre aquela sociedade belenense do final do século XX, a partir dessa 

relação direta que há entre a memória individual do sujeito e a memória coletiva e 

compartilhada por esse sujeito, inserido em uma sociedade específica.  

365



DONA INÁCIA E SUAS LEMBRANÇAS 

Segundo Halbwachs (2013), nossos sentimentos e nossos pensamentos mais 

pessoais buscam suas fontes nos meios e nas circunstâncias sociais definidas. Dona 

Inácia é um exemplo disso: tão envolvida com a sociedade da época do “lemismo” que, 

após a queda do Senador, tem uma mudança significativa de personalidade e certa revolta 

toma lugar na sua forma de ser e de rememorar os eventos passados nessa época de 

ouro: 
As sestas no recolhimento da Gentil transformavam a senhora. Suas 
imprecações e sarcasmos viraram, num hábito muito seu, quase cordial, o 
modo divertido de se vingar do infortúnio político e xingar os novos 
poderosos (JURANDIR, 2005, p.67) 

Após esses momentos áureos que a família vive durante o “lemismo”, os Alcântara 

passam a amargar uma vida de pobreza. Dona Inácia, inconformada com essa situação, 

tenta ainda viver como na época de abundância. Mostra-se sempre muito egoísta, de 

“natureza má” (o que pra ela, é motivo de orgulho!), querendo sempre tirar vantagem de 

todas as situações em que se encontra. 

As lembranças da personagem perpassam a obra inteira, porém é logo no primeiro 

capítulo que elas aparecem de forma mais acentuada: 
A sessenta mil-réis de aluguel e mais seis de taxa d’água, sem platibanda, 
meia vidraça, persianas, passeio ralo na frente e algum carapanã, podiam 
se dar felizes naquele “ostracismo”, como dizia d. Inácia, a senhora de seu 
Virgílio Alcântara. Longe estavam da sorte dos Resendes, lemistas de cabo 
a rabo, hoje coitados se acabando numa palhoça dos Covões (JURANDIR, 
2005, p.45). 

As falas de Dona Inácia, quando comenta sobre a nova vida na Gentil Bittencourt, 

160 são sempre carregadas de sarcasmo e de desdém. A vida de agora nunca conseguirá 

superar a de antes: 
Que serra de Guaramiranga, que montanha de Minas, Suíça coisa 
nenhuma! Basta o ar desta baixa, o origã do lixo e a lama aí dos fundos. 
Este mormaço que vem das baixas? Nem as águas termais, que é que 
vocês estão pensando? Que mais desejam, seus Alcântaras, depois desta 
Avenida Gentil Bittencourt, 160? Avenida! Avenida! (...) Ai matai-me, 
marido, matai-me,  que eu a morte mereci! (JURANDIR, 2005, p.45-46). 
(...) Mas é isto, cada qual tem o ostracismo que merece. (...) Ah, meu 
maridíssimo Virgílio Alcântara, que ostracismo vieste escolher, que cabeça 
a tua de vir bater com o toutiço nesse 160. Pelo jeito, será também o 
número da minha cova (JURANDIR, 2005, p.46). 
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Outra constante que percebemos na narrativa de Dona Inácia é a frequente 

lembrança dos tempos das “vacas gordas”, de todas as comidas, roupas, eventos, flores 

etc. que costumava ter naquela época: 
Justamente na hora das vacas magras, veio a gordura da família. No tempo 
da champanhe escorrendo pelos babados, ensopando mangas dos 
fraques, das pipas rolando pelo corredor, das gardênias que os Alcântaras 
mandavam para o peito da sobrecasaca do senador Lemos, no tempo em 
que tínhamos a bem dizer o Mercado [de São Brás] dentro da despensa na 
Vinte e Dois, gordos não havia na família (JURANDIR, 2005, p.47). 
Hein, Alcântara, os figos e o bacalhau que eles nos mandavam? E 
champanhe? E champanhe? Hein? Tempos! Eram fornecedores do 
Governo (JURANDIR, 2005, p.64). 

Em outras falas, conseguimos observar que Dona Inácia relembra certos costumes 

da elite belenense, na época da belle époque, citando famílias que realmente existiram 

nesse período, como os Pennafort. Dona Inácia chegava até mesmo a culpa-los em parte 

pela queda do Senador:  
(...) Ah, os Pennafort, os Pennafort, foi com a vossa lata de lixo que o caldo 
derramou. Queriam o monopólio da lata de lixo para recolher as imundícies 
da cidade. Eles que se davam ao luxo de mandar lavar a roupa na 
Inglaterra. Ganhar à custa da podridão, do que fede... E dentro da lata de 
lixo lá se foi o Senador (JURANDIR, 2005, p.54-55) 

Em outro momento, Dona Inácia relembra com muita melancolia a vez que colocou 

a sua dentadura postiça, nos melhores dias do “lemismo”: 
Foi para eu rir, explicava, que coloquei esta. Justamente no apogeu, para 

ver depois o fim. Sem ela não podia rir dos políticos, dos tamanduás, dos 
vira-casacas. É um riso como convém, postiço (JURANDIR, 2005, p.55). 

A matriarca dos Alcântara, em um momento de revolta e devaneio, dialoga com os 

passarinhos que vem roubar goiaba no seu quintal, como se esses fossem aqueles tais 

homens que destituíram Antônio Lemos do poder, rememorando esses momentos de 

sofrimento, com alta carga melancólica em sua fala: 
Ah, passarinhos do meu peito. Tivesse leite nessas mamas, eu 
amamentava vocês todos e não homens. Não foi vocês que traíram o 
velho, lhe pregando flor na lapela, no peito da sobrecasaca. E com o 
homem caído, não foi vocês que cuspiram no rosto do homem nem deram 
pontapé onde antes lambiam. Não foi vocês que assaltam a casa do 
homem e tudo comem e tudo roubam. Os canalhas, os ladrões, os perjuros 
estão ali no galho da goiabeira? Estão? (...) Mas e os canalhas? São vocês 
não (JURANDIR, 2005, p.55-56). 

Dona Inácia sempre tratava de relembrar o cargo de prestígio do marido, no 

Mercado de São Brás, empossado pelo próprio Senador, que brindou à saúde do casal e 

acariciou o queixo da menina Emília. Nesse dia, Dona Inácia – membro da Liga Feminina 
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– não pôde deixar de exibir a sua admiração pelo Senador e o seu prestígio perante ele, 

sem algumas lágrimas públicas: 
Tu estás te cobrindo de ridículo, Virgílio. Te desacreditando, homem de 
Deus. Pois o administrador do Mercado de São Brás... (JURANDIR, 2005, 
p.56). 

Em outros momentos, ao longo do capítulo 1, muitas vezes percebemos que o 

narrador toma a palavra da personagem, relembrando a narrativa de Dona Inácia, desde o 

interior do Ceará, até sua chegada à Belém para o casamento com seu Virgílio: 
Era por isso grata ao Senador. Vindo de uma família de retirantes do 
Ceará, enraizada na Estrada de Ferro de Bragança, onde fora buscar 
Virgílio Alcântara, Inácia não perdeu tempo quando se viu à porta que lhe 
abria o lemismo. Eram as festas em Palácio, pagas regaladamente com a 
borracha e os empréstimos do Estado no estrangeiro, as cerimônias cívicas 
e escolares do Bosque e do Parque Batista Campos, em que se cobria de 
flores, discursos e mulheres, o Senador (JURANDIR, 2005, p.58). 

O narrador também narra situações vivenciadas por seu Virgílio que são um 

espelho claro da sociedade belenense do final do século XX. Através da narrativa 

desenvolvida por Jurandir, podemos estar mais próximos de entender a Belém daquela 

época, compartilhando da memória coletiva dos belenenses viventes desse período da 

nossa história:  
(...) seu Vírgilio foi se convencendo de que tudo aquilo não viera apenas da 
queda da borracha. Mas de que mal? Ambição? Imprevidência? Castigo de 
Deus? (...) A cidade exibia os sinais daquele desabamento de preços e 
fortunas. Fossem ver a Quinze de Novembro com seus sobrados vazios, as 
ruínas d’A Província, os jardins defuntos, a ausência da cal e do brilho nos 
edifícios públicos e nos atos cívicos. O São Brás era mesmo agora um 
Partenon. Ingleses haviam levado para o Ceilão as sementes da borracha 
(...) Para as mulheres, a queda do Senador era a causa de tudo. A 
borracha subira a tanto, graças ao Senador, em Palácio. Rolara a tão baixo 
preço graças ao Senador no chão, traído e espezinhado. E por tudo isso 
arquejavam as Alcântaras na Gentil, consumiam-se as Veigas na 
Conselheiro numa casa caindo-lhes por cima, gotejando por todas as telhas 
e paredes. Que que tinham com a borracha? O importante era ter mantido 
o Senador, continuasse a reluzir e a gozar, dando-se ao luxo, famoso em 
todo Norte, até mesmo em Portugal, de instalar em Belém, à sombra da 
Catedral e da estátua de General Gurjão, a pequena corte (...) (JURANDIR, 
2005, p.63). 

Existiu na Belém do século XIX/início do século XX, um verdadeiro caleidoscópio de 

signos e ritos que alimentaram o mito da belle époque como representação da Idade de 

Ouro do progresso de da civilização. Nos quadros dessa belle époque elevava-se um 

constante culto às artes em geral, em particular à literatura, à música e à cena lírica, o 

cuidado excessivo com a indumentária e o gestual alimentavam esse imaginário e 

dominavam os cenários urbanos. Também sobressaía um ideal de cidade planejada, limpa 
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e higiênica, o encobrimento da pobreza e da mendicância estavam presentes na realidade 

daquela elite belenense do século XIX. Por isso o desdém de Dona Inácia perante tudo 

aquilo que significava uma mudança de hábitos e de sua cotidianidade, o seu desdém 

perante a nova casa na Gentil Bittencourt, recheada de carapanãs e de infiltrações a 

lembravam um passado que ela não queria, de forma alguma, invocar de novo. Pobreza 

não era palavra permitida nesses tempos de ouro. Dona Inácia, exemplificada na citação 

abaixo, preferia ser traída deliberadamente pelo marido a imaginar que ele poderia estar 

prestes a perder seu cargo de prestígio no Governo. Melhor a traição do que o retorno à 

pobreza, ao ostracismo dos tempos anteriores ao “lemismo”:  
Me abre teu coração, Virgílio Alcântara. Ou é saia ou rato sentindo que o 
navio vai afundar? Mede o que te digo, meu marido: prefiro saia 
(JURANDIR, 2005, p.57). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Lançar o olhar sobre a belle époque em Belém é retomar antigos percursos da 

memória coletiva dos viventes dessa época e do próprio discurso da história. Diferenças 

substanciais assinalam as formas e lugares dessas narrativas (jornalísticas, históricas, 

literárias etc.) ainda que, um mesmo fio condutor pareça conduzir o corpo de muitos 

discursos construídos sobre a Belém que viveu o “boom” da borracha e conheceu as 

representações da sociedade burguesa europeia e a mundialização desses padrões 

culturais na sua própria sociedade belenense. Escolhemos retomar essa memória coletiva 

dessa elite burguesa belenense através da narrativa literária “Belém do Grão Pará”, de 

Dalcídio Jurandir; de maneira mais específica, através das memórias individuais de Dona 

Inácia, a matriarca dos Alcântara, família que conheceu e usufruiu de todos os louros do 

ciclo da borracha e que, no momento da narrativa, se encontra em uma situação de 

“ostracismo social”, de decadência, de readaptação de hábitos.  

O impacto das mudanças processadas no cotidiano urbano da Belém que passava 

no século XIX para XX foi poderoso o bastante para gerar a necessidade de narrá-lo, ser 

plano de fundo da narrativa dos personagens desenvolvidos por Dalcídio Jurandir. O 

“Ciclo do Extremo Norte” como um todo foi um projeto literário que objetivava levar hábitos 

e costumes da Amazônia para o texto literário, sem perder o enfoque na descrição de 

dramas e intrigas que poderiam estar presentes em qualquer outra obra, possuindo, 

assim, um caráter universal.  
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Não há dúvida da importância dessa narrativa para a memória da belle époque em 

Belém, principalmente por ser capaz de levar os leitores a caminhos de registros que 

factualizavam a sociabilidade urbana, tornando a narrativa o mais crível possível, um 

verdadeiro espelho daquela sociedade burguesa “decadente” e abandonada às traças 

depois da queda de Antônio Lemos. Como disse Nunes (2009), quem tem a oportunidade 

e o prazer de ler “Belém do Grão Pará”, lê a cidade inteira de Belém na década de 1920 e 

é capaz de compreender grande parte dessa sociedade, com todos os problemas e 

particularidades que a definiam. Nós acrescentaríamos mais à fala de Benedito Nunes: a 

partir dos estudos de memória coletiva e memória individual discutidos nesse artigo, 

podemos defender que quem lê a personagem Dona Inácia e todas as suas lembranças é 

capaz de entender sim todo – ou grande parte – do sentimento que perpassava a 

burguesia belenense na época da borracha. 
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POESIA E RESISTÊNCIA AMERÍNDIA: UMA MUDANÇA DE PERSPECTIVA DO OLHAR 
DO OUTRO PARA O OLHAR DO INDÍGENA 
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RESUMO: 
Neste artigo, busco discutir a mudança de perspectiva do olhar do outro para o olhar do próprio 
indígena em relação à construção da história e da cultura ameríndia no Brasil, isto é, o outro já não 
é o único que escreve sobre o ameríndio, uma vez que o indígena começa a contar sua própria 
história. Ademais, as reflexões partem da produção poética da autora Eliane Potiguara, 
especificamente dos poemas Identidade Perdida e O criador, a identidade e o guerreiro contidos 
no livro Metade cara, Metade máscara, em detrimento das produções literárias dos primeiros 
etnógrafos dos tupinambás vindos ao Brasil, durante o processo de colonização. 

PALAVRAS-CHAVE: Tupinambás; Etnógrafos; Poesia; Eliane Potiguara; Resistência. 

AMERINDIAN POETRY AND RESISTANCE: A CHANGE OF PERSPECTIVE FROM THE 
LOOK OF THE OTHER TO THE LOOK OF THE INDIGENOUS 

ABSTRACT: 
In this Science article search for argue the change of perspective from the look of other to the look 
of proper indigenous related to constructs of history and of ameríndia culture in Brazil, that is, the 
other alread not is the only whom write about the ameríndio, once that the indigenous start tell your 
history. Moreover the reflections part of poetic productions from outhor Eliane Potiguara specifically 
of poems "Identidade perdida"(lost identity) and "O criado, a indentidade e o guerreiro" (The slave, 
the identity and the warrior) included in the book "Metade Cara, metade máscara" (half face, half 
mask), in detriment of literary productions of firsts ethnographers from tupinambás coming to Brazil 
during the process of colonization.   

KEYWORDS: Tupinambás; Ethnographers; Poetry; Eliane Potiguara; Resistance. 

POÉSIE AMÉRINDIENNE ET RÉSISTANCE: UM CHANGEMENT DE PERSPECTIVE DU 
REGARD DE L’AUTRE AU REGARD DE L’INDIGÈNE 

RÉSUMÉ: 
Dans cet article, Je cherche à discuter le changement du point de vue du regard de l'autre sur le 
propre de l'indigène concernant la construction de l'histoire et de la culture amérindiennes au 
Brésil, c'est-à-dire, l'autre n'est plus le seul à écrire à propos de l'amérindien, une fois que 
l'indigène lui-même commence à raconter son histoire. En plus, les réflexions partent de la 
production poétique de l'auteur Eliane Potiguara, spécifiquement des poèmes Identidade Perdida 
(Identité Perdue) et O criador (Le créateur), a identidade e o guerreiro (l'identité et le guerrier) 
contenent dans le livre Metade Cara (Demi visage), Metade Máscara (Demi-masque), au détriment 
des productions littéraires des premiers ethnographes tupinambás qui sont venus au Brésil, 
pendant le processus de colonisation. 

MOTS-CLÉS: Tupinambás; Ethnographes; Poésie; Eliane Potiguara; Résistance. 
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[...]onde estavas identidade adormecida? 
Sofrida nas noites ensanguentadas 

Anestesiada ou morta 
Ou apenas me contemplando 

Ao pé da porta? 
Eliane Potiguara 

1 INTRODUÇÃO: 

 O Brasil é um país mundialmente conhecido por sua diversidade cultural, seus 

estilos distintos, sua culinária rica no que diz respeito à mistura de elementos 

diversificados, assim como a presença de um povo mestiço, resultado de um longo 

processo que teve início na colonização. Para tanto, esse embelezamento cultural, 

admirado por todos, perpassa, sem sombra de dúvidas, por um processo agressivo ligado 

a sua formação identitária e cultural, desde o momento da chegada do europeu em solos 

genuinamente brasileiros até o momento atual. 

 Nesse sentido, ao destacar a presença dessa miscigenação, precisa-se ter em 

mente o movimento de constituição dessa formação cultural, isto é, entender que o Brasil 

sempre foi rodeado de situações as quais fazem referência a um ato violento acerca de 

sua formação identitária. Assim, voltam-se os olhares para os povos indígenas que 

viveram no Brasil durante o século XVI, bem como as sociedades que ainda resistem aos 

atos de violência etino-culturais praticados pelos “homens brancos”, uma vez que 

sofreram, e sofrem ainda hoje, uma espécie de estigmatização acerca de sua cultura.  

 Não obstante, neste artigo busco fomentar discussões de como os povos 

ameríndios, no contexto da chegada do europeu em solos brasileiros, eram vistos de 

maneira estigmatizada pelo “outro” e como isso reverbera até os dias de hoje. Ademais, 

cabe destacar que a história desses povos, e de nossa própria formação cultural, sempre 

foi contada sob a ótica de quem estava no poder, e isso é observado de maneira clara nos 

próprios documentos literários enunciados pelos primeiros etnógrafos dos tupinambás. 

Assim, buscarei travar reflexões acerca do olhar do outro a respeito da cultura indígena, 

principalmente no que diz respeito ao rito da antropofagia, partindo da visão crítica de 

alguns antropólogos acerca dos relatos dos primeiros etnógrafos vindos à nova terra.  

 Dessa forma, após as reflexões iniciais, chega-se ao ponto crucial desta pesquisa, 

o momento em que o outro já não é o único que escreve sobre as sociedades indígenas, 

uma vez que o ameríndio começa a refletir acerca de si mesmo, mostrando o seu ponto 

de vista sobre sua própria cultura. Nesse sentido, isso ocorre não mais sob a perspectiva 

de quem está no poder, mas agora sob o ponto de vista do indígena. De todo modo, 

372



partirei da produção poética da autora Eliane Potiguara para constatar os traços de 

resistência cultural em defesa de uma identidade ferida, resultado de um processo violento 

praticado, inicialmente, pelo europeu chegado ao Brasil, que tinha suas forças pautadas 

principalmente no processo de catequização. 

2 AS FACES DA ANTROPOFAGIA E O OLHAR DOS PRIMEIROS ETNÓGRÁFOS DOS 

TUPINAMBÁS. 

2.1 A cultura ameríndia sob a perspectiva do outro. 

 Ao se pensar a construção de um país diverso, precisa-se, necessariamente, voltar-

se os olhares às origens desse processo, desde o contexto da chegada do europeu em 

solos brasileiros até a atualidade, e entender que o indígena é participante ativo dessa 

formação, uma vez que esses já se faziam presentes muito antes do início do processo de 

colonização. Para tanto, o que ocorre parece ser uma espécie de apagamento desse 

protagonismo e um rebaixamento da imagem dessas sociedades primitivas que estavam 

presentes no Brasil, principalmente no que se refere à cultura desses povos. Nesse 

sentido, lembra-se, aqui, das relações de alteridade, uma vez que se observa o processo 

de constituição do “outro” partindo da visão do próprio “eu” e, também, a própria formação 

identitária do “eu”, visto que, nessa acepção, a identidade enquanto discurso individual se 

constitui por meio do discurso e da visão do outro (BAKHTIN, 1999).  

 Partindo dessa acepção do conceito de alteridade, entende-se que essa 

estigmatização se dá, sem sombra de dúvidas, pela negação da importância desses 

povos em relação ao seu protagonismo na construção cultural do país, sendo aquela 

observada desde os documentos escritos pelos primeiros viajantes. Destarte, “a história 

desde 1500 é contada apenas pelo foco narrativo de quem estava no poder. Do início da 

colonização europeia até os nossos dias, a história viveu e vive sob a ditadura do olhar do 

colonizador e da palavra escrita ocidental [...]” (NEVES, 2010, p. 29). 

 Dessa forma, foi por meio de registros dos primeiros viajantes que se soube da 

existência dos povos tupi-guarani que habitavam a costa brasileira. Por esse motivo, é 

necessário fazer uma releitura crítica desses documentos, tendo em vista a 

autorrepresentação pintada pelas mãos do ocidente branco e preconceituoso. Segundo 

Cunha (1992), foi por conta dos registros de pessoas como Anchieta e Nóbrega, Abbeville 

e Évreux, Léry, Soares de Sousa, Hans Staden, Pero de Magalhães Gandavo entre 

outros, que se conhece hoje a existência dessas sociedades. Entretanto, necessita-se 
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realizar uma releitura crítica desses registros, uma vez que se observa um processo cruel 

e violento de apagamento da importância da figura do indígena em relação à construção 

de uma identidade nacional. 

 Isto posto, esse movimento é um ato violento de formação. Assim, é necessário 

retomar um diálogo acerca dos relatos dos primeiros viajantes os quais vieram em busca 

da tomada de território, para assim compreender-se como essa visão preconceituosa se 

perpetua até os dias de hoje. Nesse sentido, posteriormente, observar-se-á que as 

descrições realizadas por eles fazem referência a uma deturpação acerca da imagem dos 

povos que aqui habitavam, constituindo, assim, uma “autorrepresentação idealizadora”, 

bem como uma construção de uma imagem abominável dessas sociedades indígenas. De 

todo modo, essa autorrepresentação institucionalizada e reproduzida pela sociedade, 

pauta-se a partir da visão do próprio europeu acerca da cultura indígena, como observa-se 

na visão de Oliveira (2016): 
 A conhecida pintura de Victor Meirelles, A primeira missa no Brasil, 

(IMAGEM 22), baseada na carta do escrivão da frota portuguesa, Pero Vaz 
de Caminha, retrata a chegada às costas do Brasil da frota de Pedro 
Alvares Cabral. Ela será saudada por Capistrano de Abreu (1931-1934) 
[1883], destacado historiador e intelectual influente, como a legítima 
“certidão de nascimento do Brasil”. Pintada em Paris e recebida em 1861 
com grande pompa e satisfação. Muito celebrada no Segundo Reinado, 
logo se transformou na imagem oficial do surgimento do país, sendo 
repetidamente reproduzida em livros didáticos e até em cédulas 
monetárias. É a mais forte autorrepresentação do Brasil, inculcada pela 
escola e naturalizada por toda a população letrada. Nela, os índios, 
bastante estetizados, parecem fundir-se com a natureza, não sendo 
efetivamente protagonistas – mas apenas testemunhas – da história da 
nação e de seu próprio destino (OLIVEIRA, 2016, p. 16). 

 Na colocação do autor, o indígena, desenhado pelo outro, foi pintado como 

personagem secundário na formação histórica do país, muitas vezes, de forma 

abominável, por conta de sua cultura, assim como de forma “estetizada”. Nesse sentido, 

nota-se um exemplo claro a respeito dessa colocação em nossa própria literatura, 

principalmente na primeira metade do século XIX, uma vez que se utiliza da figura do 

indígena de maneira caricata, isto é, de forma “estetizada” no intuito de defender uma 

nacionalidade marcante para a construção de uma identidade nacional. Assim, pintou-se 

um índio amigo, “o gentil” e o “bom selvagem”, caracterizado pela alma de um guerreiro 

nobre e valente de estipes europeus. Segundo Candido (2006, p.99), “[...] um expositor 

nacional desta corrente, Joaquim Norberto, chegou a imaginar a existência de uma 

literatura indígena autenticamente nossa, sufocada pelo colonizador [...]”.  Desse modo, 
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consegue-se observar e entender que esse apagamento do que de fato a figura do 

indígena era, assim como essa estetização realizada literariamente como um ato de 

violência etino-cultural, praticada pelo europeu ou por influências do europeu.  

 Para o antropólogo Eduardo Viveiro de Castro em seu texto denominado O 

mármore e a murta: sobre a inconstância da alma selvagem, o massacre em relação a 

cultura indígena teve sua força pautada no processo de catequização, uma vez que 

buscavam realizar uma espécie de controle sobre a “inconstância de uma alma selvagem”. 

Segundo Castro (2014), esse processo realizado pela companhia de Jesus tinha o grande 

intuito de conversão do ameríndio, mesmo isso sendo de extrema dificuldade, como se 

pode observar a seguir: 
 Por geral que seja, entretanto, e fundado em experiências variadas, 

parece-me que o conceito da natureza inconstante da alma selvagem 
deriva principalmente, no caso brasileiro, dos anos iniciais do proselitismo 
missionário entre os tupi. O problema dos índios, decidiram os padres, não 
residia no entendimento, aliás ágil e agudo, mas nas outras duas potências 
da alma: a memória e a vontade, fracas, remissas [...]. Do mesmo modo, o 
obstáculo a superar não era a presença de uma doutrina inimiga, mas o 
que Vieira descrevia como “as ações e costumes bárbaros da gentilidade” – 
canibalismo e guerra de vingança, poliginia, nudez, ausência de autoridade 
centralizada e de implantação territorial estável -, e que os primeiros 
jesuítas rotulavam mais simplesmente de “maus costumes”. (CASTRO, 
2014, p. 188-189).  

 Assim, a catequização era uma forma de extinguir esses “maus costumes”, 

tornando-os vítimas de fortes tentativas de conversão e de mudanças relacionadas aos 

seus hábitos. Partindo desse ponto de vista, pode-se observar como o indígena sempre foi 

vítima das vontades e do olhar dos outros, no que se refere às tentativas de moldá-los e 

adequá-los aos costumes ocidentais à construção de uma imagem “civilizada”. 

 Na concepção de Kiening (2014), a atribuição de valor em relação à cultura dos 

povos ameríndios que viveram aqui no contexto do século XVI, principalmente no que se 

refere às práticas antropofágicas, partem a princípio da descrição dos outros, isto é, esse 

movimento sempre vai daqueles que estão genuinamente no poder para os povos 

indígenas, “ou de alguns povos indígenas sobre outros povos indígenas, mas numa 

perspectiva do europeu” (KIENING, 2014, p.135). Não obstante, em sua obra denominada 

O sujeito selvagem, a autora demonstra que desde Colombo há uma representação, dos 

povos ameríndios, pautada em uma visão que deixa o indígena em um posicionamento de 

inferioridade ou de deturpação de sua própria imagem. 

 Todavia, torna-se cada vez mais corrente, já em Colombo, outra 
representação: povo agressivo, guerreiro e inacessível – os verdadeiros 
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opositores da colonização, o ponto fixo definitivo para a determinação da 
fronteira entre civilizados e não civilizados. Juntamente com estes, são 
enquadrados na categoria de povos maravilhosos também aqueles 
marcados não por deformações corporais, mas por uma deformação social 
de modo tão extremo que esses, por sua vez, questionam a humanidade 
dos seres em questão, tanto os índios como os europeus.   

 Eles representam os próximos e, por isso, de certa maneira o tipo mais 
perigoso do estranho. Eles apresentam uma aparente degeneração 
contingente com graves consequências e possibilidades surpreendentes 
(KIENING, 2014, p. 137). 

 Essa auto-representação pautada no olhar do europeu, nesse caso representado 

pela figura de Colombo, faz referência a uma imagem do indígena como aquele ser 

possuidor de características que vão de encontro ao que se é considerado normal de 

acordo com os padrões ocidentais. Nesse sentido, este é visto como o grande vilão que se 

opõe à consolidação do processo de colonização, o que a autora chama de um ponto de 

partida para a compreensão do que é e o que não é civilizado. 

Dessa forma, para melhor se observar a construção da imagem do ameríndio realizada 

pelo europeu, direcionam-se os olhares às crônicas e aos relatos dos primeiros etnógrafos 

dos tupinambás, partindo das postulações de alguns antropólogos que se debruçam sobre 

o estudo. Logo, essas reflexões nos possibilitam a realização de uma leitura crítica dessas 

acepções, a entender como desde o século XVI, deturpou-se a cultura indígena, 

principalmente no que se refere ao rito da antropofagia. 

2.2 O olhar dos primeiros etnógrafos dos tupinambás acerca da cultura 

antropofágica dos ameríndios. 

 A discussão dos primeiros etnógrafos acerca da antropofagia dos tupinambás gerou 

múltiplos pontos de vista que conversam em relação a sua categorização como um ato 

causador de estranhamento. Nessa perspectiva, observamos em Kiening (2014) que o rito 

se divide, principalmente, em dois pontos de vistas específicos, o mais antigo 

direcionando a uma visão caricata da antropofagia, isto é, o rito é entendido como uma 

simples devoração de carne humana por puro prazer, sendo o indígena visto como mero 

canibal, figura macabra, e a outra ligada a uma riqueza de detalhes e significados do 

ritual, ambas facilmente observadas, principalmente, nas narrativas de Staden. 

 Nesse sentido, grande parte das crônicas desse contexto trazem uma gama de 

descrições que levam a imaginar um ato cruel e violento dos povos ameríndios, como se 

não possuíssem humanidade, ou uma lógica ligada ao ato. Assim, “metáforas do 
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embrenhar, do destroçar, do deglutir, são utilizadas pelos europeus em seus textos para 

tornar palpáveis as formas de apropriação do mundo novo” (KIENING, 2014, p.139). 

Dessa forma, ao pintar-se sociedades que possuíam características desumanas, o 

processo de apropriação das novas terras estaria facilmente legitimado. 

 Frank Lestringant, em seu livro O canibal: grandeza e decadência, traz descrições 

significativas acerca do rito da antropofagia. Embasado nas descrições de Montaigne, 

André Thevet e Jean de Léry, o autor fomenta discussões acerca dos primeiros etnógrafos 

dos tupinambás e permite entender a lógica ligada ao ritual antropofágico. Para tanto, 

apesar da riqueza de detalhes apresentada pelos viajantes, nota-se que essas narrativas 

são formas que caracterizam um certo pretenciosismo ou preconceito acerca da cultura 

dos tupinambás. 

 Não obstante, no capítulo denominado Os canibais e a tradição, o autor inicia suas 

reflexões partindo da visão de Montaigne para depois discutir a visão dos outros viajantes, 

sendo os ensaios desse datado de 1580 como ano de sua vinculação à oficina do 

impressor Simon Millanges, em Bordeaux. Dessa forma, Montaigne realiza um aparato 

geral acerca da “França Antártica”, deixando de lado as considerações acerca da 

antropofagia canibal, uma vez que se observa, segundo as postulações de Lestringant 

(1997), que no texto em evidência há mais detalhes sobre os aspectos da região do que 

propriamente as descrições acerca dos habitantes do novo mundo. 
 A bem dizer, no capítulo I, 31, dos Ensaios, os canibais só estão presentes 

no título. O texto a seguir evita detratar esses orgulhosos habitantes do 
novo mundo, recusando-lhes a adjetivação pejorativa de “bárbaros” ou 
“selvagens”, envolvendo-os na perífrase generalizante de “esta nação”, 
uma “nação”. Mais adiante o pronome na terceira pessoa é o suficiente 
para designá-los: “eles vivem num lado do país que é muito agradável e 
bem temperado”, estão estabelecidos ao longo do mar [...] (LESTRINGANT, 
1997, p. 82). 

 Como nota-se, nesses escritos de Montaigne o foco não estava voltado à descrição 

da cultura dos povos ameríndios, visto que, para o autor, esse realizou uma espécie de 

jogo ao se utilizar do termo Dos canibais como título do ensaio, uma vez que esse título 

estaria ligado ao sentido de deturpação da imagem do ameríndio. Logo, Montaigne brinca 

com o distanciamento entre o título dado ao ensaio e o conteúdo do texto. Para 

Lestringant (1997, p.85), “de fato, a parte original de Montaigne não se encontra 

diminuída. Ele se funda numa mistura de temas, num entrelaçado de matérias que a 

enriquecem e compliquem singularmente sua leitura”. 
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 André Thevet, diferente de Montaigne, realiza uma descrição minuciosa do rito 

antropofágico. Para o viajante, tudo era motivado pela vingança. Assim, segundo 

Lestringant (1997), em Thevet a imagem do índio antropófago não para de se enriquecer, 

os relatos de suas viagens descrevem os costumes relacionados à cultura desses povos. 

Nesse sentido, Lestringant (1997), entende que essas descrições constituem leituras 

alegóricas desses atos, visto que os índios exprimem um forte ressentimento em relação 

aos que guerreiam e devoram. Dessa forma, em Thevet a antropofagia era entendida 

como o ato de devoração do inimigo, motivado pela vingança e pala reparação de algo 

que foi tirado. 

 O terceiro viajante, evidenciado pelo antropólogo, é Jean de Léry, pastor da igreja 

de Genebra o qual propôs uma abordagem mais audaciosa acerca do rito da antropofagia, 

uma vez que compara esse aos dogmas cristãos. Nesse sentido, no rito da 

transubstanciação, os católicos comem o próprio Deus durante a missa, lembrando a 

cultura antropofágica dos tupinambás. Léry, segundo Lestringant (1997), abre a 

possibilidade de se entender o rito da antropofagia com um “sentido mais elevado”, uma 

vez que apresenta uma gama de significações e simbologias interligadas ao ritual, fugindo 

da ideia de devoração por pura necessidade de carne humana. 

 No canibalismo descrito por Léry, nota-se que a antropofagia possui sentido para 

além da vingança, há um código de honra, assim como de uma alegorização. Nesse 

sentido, “[...] sobre a sede de vingança e o código de honra. Permanece sempre uma 

finíssima capa, uma parte inassimilável de horror na qual se condena o inominável. O 

segundo aspecto do tratamento dado por Léry é aquele da alegorização 

[...]” (LESTRINGANT, 1997, p.107). 

 Dessa forma, ao observarmos as reflexões realizadas pelo antropólogo Frank 

Lestringant acerca dos relatos dos três viajantes, notamos que o autor defende o ponto de 

vista que essas descrições tentam amenizar a conduta violenta e “pouco caridosa” dos 

que estavam envolvidos no processo de colonização. Assim, percebe-se que essas 

descrições da cultura ameríndia foram desenhadas de maneira pretensiosa pelo outro no 

intuito de amenizar e mascarar essa conduta violenta daqueles que estavam no poder. 

 Dessa forma, tendo refletido acerca da visão estabelecida pelo outro em relação à 

cultura ameríndia no século XVI, a partir de agora se observará que a história sobre os 

indígenas no Brasil não é contada apenas pelo Europeu ou pelo ocidente branco, uma vez 

que o próprio indígena começa a falar de si mesmo, não mais sendo reflexo daquilo que 
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escrevem sobre ele, estabelecendo sua força e resistência em defesa de sua alteridade e 

de sua identidade. Assim, notar-se-á esses traços na produção poética da autora Eliane 

Potiguara, figura importantíssima na luta em defesa dos povos indígenas no Brasil. 

3 A MUDANÇA DE PERSPECTIVA DO OLHAR DO OUTRO PARA O OLHAR DO 

PRÓPRIO INDÍGENA 

 A cultura brasileira sempre esteve envolvida direta ou indiretamente com o 

estrangeiro e a literatura é exemplo claro dessas relações. Nesse sentido, nota-se um 

exemplo disso quando os olhares se voltam à produção literária da primeira metade do 

oitocentos, pois mesmo na tentativa da construção de um projeto literário genuinamente 

brasileiro, as influências europeias não conseguiram ser desfeitas. Assim, apesar de 

desenhar-se aspectos regionalistas, pintando a cor local e utilizando a figura do indígena 

como personagem nas narrativas, tudo isso era perpassado por influências diretas do 

europeu e da elite consumidora da literatura. 

 Para tanto, ao pensar-se um modelo autônomo de escrita acerca dos povos 

ameríndios, isto é, o momento em que o próprio indígena começa a escrever sobre si 

mesmo e não mais o europeu, necessariamente é necessário relembrar alguns aspectos 

referentes ao momento em que o Brasil se torna produtor de uma literatura propriamente 

nacional, sem compromisso com as postulações europeias. Partindo desse salto, pode-se 

então refletir acerca da resistência cultural presente na poesia da autora indígena Eliene 

Potiguara. 

 Nesse sentido, lembra-se do movimento modernista como grande responsável por 

instaurar uma literatura genuinamente brasileira, principalmente, quando Oswald de 

Andrade busca inspiração na cultura tupi-guarani para a constituição de uma “filosofia 

nacional”, a antropofagia oswaldiana. 
 Creio que, no Brasil, com a “Antropofagia” de Oswald de Andrade, nos anos 

20 (retomada depois em termos de cosmovisão filosófica-existencial, no 
anos 50, na tese A crise da filosofia messiânica) tivemos um sentido agudo 
dessa necessidade de se pensar o nacional em relacionamento dialógico e 
dialético com o universal. A antropofagia oswaldiana já o formulei em outro 
lugar – é o pensamento da devoração crítica do legado cultural universal, 
elaborado não a partir da perspectiva submissa e reconciliada do “bom 
selvagem” (idealizado sob o modelo das virtudes europeias no romantismo 
brasileiro do tipo nativista, em Gonçalves Dias e José de Alencar, por 
exemplo), mas segundo o ponto de vista desabusado do “mau selvagem”, 
devorado de brancos, o antropófago. (CAMPOS, 2006, p.234). 
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 Desse modo, Haroldo de Campos em sua obra intitulada Metalinguagem e outras 

metas, especificamente do capítulo Da razão antropofágica: diálogos e diferenças na 

cultura brasileira discorre sobre a antropofagia oswaldiana e afirma que o escritor abriu as 

portas para relativizarmos o nacional em detrimento das influências sofridas. Nesse 

sentido, para o autor, a antropofagia pintada por Oswald de Andrade era justamente a 

metáfora da devoração do europeu, em que o Brasil deglutia e absorvia forças advindas 

dessas influências para, posteriormente, regurgitá-las como algo propriamente brasileiro. 

 Dessa forma, para o crítico, Oswaldo de Andrade proporcionou, a partir de sua 

antropofagia cultural, uma espécie de “transculturação”, permitindo olhar para a história de 

uma forma crítica, a entender o passado como um ato violento, negando-o e 

desconstruindo-o, uma vez que a história ao ser contada por quem estava no poder 

merecia ser comida e devorada. Isso posto, a partir do pensamento oswaldiano, o Brasil 

começa a olhar para si como possuidor de um movimento artístico literário independente.  

 Nessa perspectiva, consolidado o movimento que permitiu essa independência 

artística do país, a literatura nacional ganha nova roupagem em relação aos modelos, 

assuntos e temas tratados anteriormente. Ademais, as vozes que eram marginalizadas até 

então começam a ecoar no sentido de defesa de um ponto de vista, resistência identitária 

e cultural. Não obstante, começamos a observar uma mudança de perspectiva em relação 

à história da arte no país, principalmente no que se refere aos assuntos abordados nas 

produções literárias, e isso abriu, de certa forma, espaço para a escrita dos povos 

indígenas, o que possibilitou um mudança de perspectiva em relação à história que 

conhecemos sob à luz dos argumentos do outro, isto é, agora quem escreve é quem está 

nesse lugar de fala, o próprio ameríndio começa a contar sua história e questionar a 

história pintada pelos outros, desde o século XVI. 

 Dentre esses autores indígenas, destaca-se a escritora Eliane Potiguara para 

observar-se, por meio de sua produção poética, como se constitui o olhar do próprio 

indígena sobre a cultura ameríndia. Assim, a partir dos escritos dessa, notar-se-á a 

presença de um ponto de vista o qual vai em defesa de uma identidade ferida, por muito 

tempo submetida a uma violência etino-cultural, fortemente marcada e percebida até 

pouco tempo atrás. 

 Eliane Lima dos Santos conhecida como Eliane Potiguara, sendo o termo Potiguara 

marcador da etnia a qual a autora pertence, é voz ativa em defesa dos povos indígenas. 

Autora e militante, coordena um grupo de escritores indígenas na internet e fundou o 

380



grupo GRUMIN – Grupo mulher indígena educação, criado em 1976 e juridicamente 

reconhecido em 1986, busca incentivar mulheres indígenas em sua formação educativa, 

assim como em sua participação social ativa, partindo de um trabalho informativo que 

desbanca a visão institucionalizada historicamente acerca da cultura indígena. Para 

Guimarães (2018), Eliane Potiguara é uma das vozes mais importantes no cenário 

mundial no contexto indígena, tendo em vista seus múltiplos trabalhos, também, como 

conselheira do INBRAPI – instituto indígena de propriedade intelectual. 

 Partindo desse princípio, segundo Guimarães (2018), a autora considera que o 

elemento literário e as lutas em prol da resistência dos povos indígenas andam de mãos 

dadas, visto que a literatura é o grande artifício que possibilita e legitima a luta e 

resistência dessas sociedades. Assim, em seu livro denominado Metade cara metade 

máscara, Eliane Potiguara realiza uma discussão crítica acerca da história desenhada 

pelo outro, principalmente no que se refere ao papel da mulher nas sociedades indígenas, 

de sua cultura, dos movimentos sociais os quais ela está inserida, assim como da 

violência que o indígena sofreu durante muito tempo a partir do processo de colonização, 

neocolonização até a modernidade. Não obstante, além dessas reflexões, o livro possui 

uma vasta produção poética, expressão artística que carrega traços de resistência em 

relação à cultura e à identidade de uma comunidade violentada durante séculos. 
 O processo de colonização e neocolonização dos povos indígenas do 

Brasil os conduziu ao trabalho semiescravo, em um regime de exploração 
causado pela intromissão de milhares de segmentos, tais como 
madeireiros, garimpeiros, latifundiários, mineradoras, caminhoneiros, 
empresários das hidrelétricas, rodovias, pistas de pouso etc. [...] A 
colonização e neocolonização, no entanto, são refletidas também por 
grupos de interesses religiosos que, ao longo da história do Brasil, vêm 
confundindo a cosmovisão indígena com ideologias e fundamentos alheios 
à realidade tradicional (POTIGUARA, 2018, p. 41-42). 

 Dessa forma, preocupando-se com toda essa violência e todo o ato de 

marginalização dessas sociedades, principalmente a violência e exploração sofrida pela 

mulher indígena, em Metade cara, Metade Máscara a autora demonstra a importância e 

atuação do GRUMIN, no intuito de se pensar aspectos referentes à maternidade da 

mulher indígena, a mortalidade materna, aos conflitos e violências físicas que essas 

mulheres eram submetidas, assim como chama atenção para  o apagamento social das 

mulheres indígenas causado por instituições sociais como a igreja e o Estado. 

 Dessa forma, ao pensar a proposta desse livro, a autora abre espaço para 

entendermos a partir de sua produção crítica e poética, como os povos indígenas foram 
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cruelmente violentados durante séculos, podendo isso ser observado desde as primeiras 

crônicas dos viajantes que vieram ao Brasil até os dias atuais. Por esse motivo, voltem-se 

os olhares para a poesia produzida por Eliane Potiguara para se perceber como se 

constitui o seu modelo de escrita, o qual se diferencia da escrita do outro acerca da cultura 

indígena, uma vez que carrega críticas ferrenhas em relação ao local que os ameríndios 

ocuparam e ocupam no decorrer da história. De todo modo, evidenciarei dois poemas que 

se encontram no livro já referido, o primeiro que se chama Identidade perdida e o segundo 

chamado O criador a identidade e o guerreiro. 

3.1 Identidade ferida: poesia e resistência 

 Em Metade cara, Metade máscara, a autora realiza reflexões significativas acerca 

do ato de criação poética da mulher indígena, abrindo espaço para a compreensão de que 

a escrita, para o indígena, é a fuga de uma realidade violenta que perdurou durante 

séculos de opressão. Nesse sentido, o direito de escrever sobre si próprio foi arrancado, 

enclausurado por uma história cruel, as sociedades ameríndias permaneceram “como um 

rio que morre, que não corre e não ecoa ao encontrar-se com as pedras. Tornando-as 

“uma fome desesperada pelo novo, enfraquecendo nossa fecundidade” (POTIGUARA, 

2018, p. 58). Ademais, em protesto a negação do direito de criação às sociedades 

indígenas, a autora busca demonstrar que a alma do ameríndio precisa “cantar de novo”, 

a escrita para o indígena é “a cura da alma”. 

 Dessa forma, a identidade, a história e a cultura desses foram desenhadas pelo 

outro desde o processo de colonização. Assim, o trabalho de Eliane Potiguara é de 

quebrar essas amarras e permitir o ato de criação do ameríndio. “Nos tempos atuais, é 

hora do desafio. Extirpar o monstro que nos mata dia a dia é dura tarefa. Primeiro se sofre 

calado. Há os que se acostumam com a dor [...], mas no ato de vomitar é que está a 

transformação do espírito para o novo homem”. (POTIGUARA, 2018, p.59). Assim, no 

processo de escrita, a criação poética é tomada como algo que “cresce no estômago”, 

como um “novo amor” no coração dos ameríndios. 

 Nesse sentido, Eliane Potiguara convida as sociedades indígenas ao ato da criação 

literária, e desenha Cunhataí, personagem presente em sua produção poética que se 

revolta e grita em protesto a uma identidade que foi ferida e arrancada de si, como 

notamos nas poesias que seguem: 
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IDENTIDADE PERDIDA 
Amanhã é o último dia que venho aqui 
Vou prestar as contas 
Vou tirar essas roupas sujas 
E vou levar minha alma 
Acho que vou ser feliz 
Ou então vou viver na inércia da própria existência (POTIGUARA, 2018, p.
61). 

 Em Identidade perdida, Cunhataí ecoa um grito de liberdade, uma fuga daquilo que 

foi estabelecido durante séculos de opressão, isto é, a voz que fala no poema exibe certa 

inquietação e uma não aceitação em relação a realidade que o indígena é sujeitado no dia 

a dia. Nesse sentido, ao enunciar que irá se despir das roupas sujas, lavará suas roupas e 

será feliz, faz-se pensar em uma mudança de perspectiva em relação ao lugar ocupado 

pelo indígena, fazendo refletir acerca das lutas e resistência em relação à opressão 

sofrida por esses povos. O próprio título da produção poética permite estabelecer-se esse 

paralelo com o que foi imposto pelos europeus, as sociedades indígenas tiveram sua 

identidade perdida com a imposição de costumes, crenças e uma cultura europeizada 

desde o processo de colonização até a atualidade, e isso também fica claro em O criado, 

a identidade e o guerreiro. 
O  criador, a identidade e o guerreiro 

Escorria-me das veias doentes 
Um sangue ainda quente 
Como percorre as águas do Norte 
Levando para bem longe 
as ervas daninha 

Onde estavas identidade adormecida? 
Sofrida nas noites ensanguentadas 
Anestesiada ou morta 
Ou apenas me contemplando 
Ao pé da porta? 

Mirava-me calada, identidade amiga 
Mas viestes a mim, pela mão do Criador 
Fruto das atenções da luta 
De suas mãos solares 
De olhares ternos e caminhos puros. 

Quem tu és identidade? 
Que secretos poderes tens, 
Que me matas ou me faz reviver 
Que me faz sofrer ou me faz calar 
Quais mistérios tu trazes na alma? 

E quem é você doce guerreiro salvador das vidas? 
Por quanto sangues lutou para estancar? 
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Quantos curumins fez brotar 
Doce amante de mil formas a me encantar. 
Vamos embora – nós três – agora. 

Tu, eu e a identidade caminhante 
Só que cada um pro seu lado 
Porque minha identidade pra renascer 
A qualquer instante 
Basta um fio de luz 

Uma gota mínima de tolerância 
Ou uma esperança em seu semblante. 
Porque só um fogo eterno 
O útero de meus avós 
Pra tornar minha cidadania decente. (POTIGUARA, 2018, p. 66-67). 

 Em O criador, a identidade e o guerreiro, percebe-se elementos que fazem 

referência a essa inquietação sofrida pelo indígena em relação à perda de sua identidade, 

uma vez que se questiona acerca do lugar que essa se encontra, e isso faz pensar no 

desconhecimento que o ameríndio tem de sua cultura e de sua identidade, ferida e 

arrancada de si pela imposição de uma cultura ocidental branca. Assim, o eulírico 

esclarece que essa foi concedida pelo criador e que no decorrer da história o ameríndio 

perde suas raízes e demonstra um certo desconhecimento acerca de sua identidade. 

 Dessa forma, a figura do guerreiro é evocada no intuito de resgatar essa identidade 

perdida, permitindo, assim, o nascimento da esperança de se recuperar esse bem maior. A 

reflexão é consolidada quando o eulírico afirma que basta uma gota de tolerância e um 

raio de esperança para que o ameríndio encontre e recupere sua cidadania que é 

desrespeitada. 

 Pode-se estabelecer aqui um paralelo e dividir a produção poética em duas grandes 

partes. Na primeira, o eulírico convida a refletir sobre a identidade ferida e arrancada dos 

povos indígenas, e isso é resultado de um processo agressivo em relação à cultura 

desses povos. Segundo Potiguara (2018), o governo tem defendido o direito dos grandes 

empresários e das mineradoras, a deixar de lado os povos ameríndios, uma vez que 

essas sociedades nunca foram prioridades governamentais e por esse motivo, durante 

muito tempo, as lideranças indígenas, em defesa de seus direitos, são expostas a 

violências marcadas por agressões e massacres, assim como pela imposição de uma 

cultura europeizada. Por esse motivo, nota-se, nesse primeiro momento, essa voz que 

denuncia essa violência. 
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 No segundo momento, o eulírico faz refletir acerca do processo de recuperação 

dessa identidade violentada. Nessa perspectiva, para que esta renasça novamente, é 

necessário respeito e tolerância para a consolidação de uma cidadania decente. Segundo 

Potiguara (2018, p. 44), “As razões de violência são caracterizadas sempre da mesma 

forma. As razões são as mesmas, o espírito de dominação do homem pelo homem é o 

mesmo, passadas gerações, séculos, enfim...”. Nesse sentido, neste segundo momento, o 

eulírico, também, permite pensar-se nesse ato violento voltado à recuperação dessa 

identidade perdida, uma vez que para isso ocorrer é necessário esse respeito mútuo.  

 Percebe-se, portanto, que a produção poética de Eliane Potiguara faz enxergar um 

outro ponto de vista em relação à cultura indígena que se difere daquilo que foi desenhado 

pelo outro, durante muito tempo. Assim, nota-se agora que o próprio indígena escreve 

sobre si mesmo, demonstrando sua luta e resistência em detrimento das imposições 

violentas que matam e marginalizam sua cultura. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A proposta deste trabalho foi tecer um percurso acerca da história dos povos 

indígenas no Brasil, construída, inicialmente, a partir das postulações do outro, isto é, por 

quem estava no poder, desde o século XVI. Assim, nota-ses que desde os relatos dos 

primeiros etnógrafos vindos ao Brasil, durante o processo de colonização, há um 

movimento violento de marginalização da cultura dos povos ameríndios que buscou 

enquadrá-los em um lugar de um primitivismo marginalizado, e isso se pauta 

principalmente no processo de catequização, o qual buscava “civilizar” os povos indígenas 

que habitavam a costa brasileira. 

 Nesse sentido, partindo dos relatos dos viajantes evidenciados por Frank 

Lestringant, constata-se que as descrições acerca do rito da antropofagia eram realizadas 

no intuito de marginalização da cultura tupi-guarani. Não obstante, essas descrições 

buscavam mascarar, amenizar e justificar os atos de violência praticados sobre os povos 

indígenas, durante o processo de colonização. 

 Logo, por meio da produção poética da autora indígena Eliane Potiguara, nota-se 

uma mudança de perspectiva do olhar do outro para o olhar do próprio indígena, uma vez 

que esse começa a escreve sobre si mesmo, ocupando de fato o local de fala que lhe 

pertence. Diferentemente, pois, das crônicas e relatos de viagens escritos por Montaigne, 

André Thevet e Jean de Léry, os quais buscavam animalizar e marginalizar os povos 
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ameríndios. Dessa forma, a escrita de Eliane Potiguara permite observar como o processo 

de escrita é importante para os povos indígenas, uma vez que se torna um mecanismo de 

resistência cultural, a buscar subverter os valores impostos pelo outro. 
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RESUMO: 
Rio de Raivas do escritor Haroldo Maranhão é uma das mais completas obras de testemunho 
social de Belém do século XX, este trabalho busca analisar o referido romance pelo viés do 
grotesco, conforme a leitura e a reflexão das obras “ O Grotesco” de Wolfgang Kayser e “ A Cultura 
Popular na Idade Média e no Renascimento” de Mikhail Bakhtin. A partir de uma análise 
bibliográfica constatamos que a obra de Maranhão possui aspectos que apontam para  a estética 
grotesca, como o exagero da realidade, características zoomórficas das personagens e a 
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INTRODUÇÃO 

      A arte literária paraense, como ocorre com grande parte da produção da literatura de 

expressão amazônica, procura registrar em suas obras os costumes, mitos, contos, 

lendas, fábulas, tradições e estórias da região, no  caso do escritor, advogado e jornalista 

Haroldo Paulo de Lima Maranhão, suas obras, amplamente estudadas na Academia, 

abordam muitas vezes episódios de nossa vida histórica e são importantes, afora seu 

valor estético, para a compreensão das relações sociais na Amazônia.  

Vamos nos debruçar sobre a obra "Rio de Raivas" que é uma espécie de 

testemunho social da Belém do século XX. 

Ela, que foi publicada em 1987 pela editora Francisco Alves, divide-se em duas 

partes: “ Jogo bruto” e “ As duas mortes do governador”,  e narra o embate histórico entre 

o Governador Magalhães Barata e o jornalista Paulo Maranhão, retratados no livro, 

respectivamente, como Cagarraios Palácio e Palma Cavalão, ao mesmo tempo  que 

expõe a corrupção e promiscuidade da sociedade da época.     

 Haroldo Maranhão constrói sua narrativa em moldes machadianos. Organizada em 

capítulos curtos, retratando episódios pertinentes à vida política de Santa Maria de Belém, 

uma das particularidades do romance é abordar os fatos com base na estética do 

Grotesco, razão pela qual usaremos nesta pesquisa, para analisar a referida estética, a 

obra Grotesco de Wolfgang Kayser  e Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: 

o contexto de François Rabelais de Mikhail Bakhtin,  na tentativa de também demonstrar 

como essa estética se apresenta  em Rio de Raivas.   

Rio de Raivas, por sua vez, aponta para o Grotesco na paródia que faz do meio 

social e dos locais presentes na obra, deformando as personagens, e registrando 

discursos excêntricos, atípicos, cômicos, afora comportamentos animalizados.  

 Compreendemos que o conceito do Grotesco ainda é objeto de discussão entre 

muitos, fato atrelado, como pondera Santos (2009), ao aspecto mutável da estética em 

questão, que em linhas gerais busca apresentar as personagens e o contexto histórico do 

romance de maneira deformada.  

O alemão kayser (2003) busca explicar os fundamentos do grotesco afirmando que 

o referido estilo está presente em diversas manifestações artísticas, dentre elas, a 

Literatura, como demonstra na análise do romance Fausto de Thomas Mann, obra em que 

encontra, como características importantes, a deformidade,  a anomalia, a ironia e  o 

exagero da realidade. 
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Da mesma forma, Bakhtin (1987) formula o conceito da Carnavalização na obra A 

poética de Dostoievski, no entanto, conforme Fiorin (2016), é somente em A Cultura 

Popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais que o 

mesmo é aprimorado. 

O estudioso russo busca compreender a natureza do cômico e levanta questões 

sobre a importância das festas populares na construção da identidade da sociedade em 

questão. Para ele, a cultura do riso divide-se em formas dos risos e espetáculos, obras 

cômicas verbais e diversas formas e gêneros do vocabulário familiar e grosseiro. 

Decerto, é indispensável a leitura dos dois autores para qualquer análise 

envolvendo o Grotesco, conforme Santos (2009), enquanto Kayser (2003) escreve sua 

teoria analisando a arte oficial, Bakhtin (1987) baseia-se na cultura popular do 

Renascimento, utilizando as obras de Rebelais. 

Para fundamentar mais amplamente nossa análise, utilizaremos como referencial 

teórico, além dos postulados de Bakhtin e Kayser, a obra “Lira dissonante: considerações 

sobre aspectos do grotesco na poesia de Bernardo Guimarães e Cruz e Sousa” de 

Fabiano Rodrigo da Silva Santos, “ Introdução ao pensamento Bahktiniano” de José Fiori 

e o artigo “Cagarraios e Cavalões: jornalismo, poder e metaficção historiográfica em “Rio 

de Raivas”, de Haroldo Maranhão” de Marcelo Viera, dentre outras obras de igual 

relevância. 

REFLETINDO SOBRE O GROTESCO 

Muito se discute sobre a categorização e os atributos da estética grotesca. Por 

muito tempo ela foi considerada uma “arte menor”, subclasse do cômico, ou de mau gosto, 

no entanto, conforme Kayser (2003, p.13) o termo em questão é “uma categoria sólida do 

pensamento cientifico”.  

A problemática conceitual envolvendo o Grotesco, segundo Silva (2008), esta 

relacionada ao aspecto polissêmico do estilo em questão, que possui caráter 

extremamente mutável, resultando na possibilidade de inúmeras significações. 

O termo Grotesco surge do italiano Grotta (Gruta) para denominar um tipo de arte 

ornamental encontrada em escavações no século XVI, produzida no período do imperador 

romano Nero, no entanto Bakhtin (1987) afirma que a construção de imagens grotescas é 

observável na historia da arte de todos os povos, inclusive dos gregos e romanos, nas 
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produções significativas que podem ser miniaturas que provocam riso, pinturas de vasos, 

máscaras cômicas, entre outros. 

De princípio, o estilo grotesco de alguns autores foi mal interpretado pelos primeiros 

críticos, quando comparado aos dos artistas do Classicismo, os quais propunham pinturas 

claras, planas nos moldes gregos e romanos. Essa arte foi condenada por retratar o 

ilusório e o fantástico nas suas manifestações, porém devemos atentar para que no 

período do renascimento houve produções grotescas, podemos considerar como  uma 

das mais significativas a a pintura “grotesca” de Agostino Veneziano.  

Conforme a leitura de Kayser (2003), o estilo grotesco espalha-se por toda Europa, 

não se restringindo à pintura, apresentando-se também na arquitetura, na decoração, em 

objetos e joias, e inclusive na literatura em que se observam inúmeras obras atemporais 

como Gargantua e Pantagruel, de François Rebelais, Dom Quixote, de Miguel Cervantes e 

Doutor Fausto, de Thomas Mann.  

  É consenso associar ao Grotesco a presença do obscuro, o terror, o anômalo, 

entre outros aspectos, porém Bakhtin (1987) analisa a referida estética sobre o prisma da 

Carnavalização, focalizando sua análise no período da Idade Média e do Renascimento a 

partir da obra de Rabelais. Para o filósofo russo o carnaval não era simplesmente um 

festejo popular, mas sim uma tradição cultural que demostra as relações sociais de um 

referido contexto histórico.      
Os festejos do carnaval, com todos os atos e ritos cômicos que a eles se 
ligam, ocupavam um lugar muito importante na vida do homem medieval. 
Além dos carnavais propriamente ditos, que eram acompanhados de atos e 
procissões complicadas que enchiam as praças e as ruas durante dias 
inteiros [...]. ( BAKHTIN, 1987, p. 4) 

Segundo Soerensen (2011) o carnaval não se constitui um fenômeno literário, 

todavia os códigos de comunicação presente nos festejos populares criam um conjunto de 

imagens e elementos gestuais que transportam a linguagem do carnaval para a literatura, 

o teórico russo pontua esta como a Carnavalização, uma linguagem complexa e 

elaborada, a qual constrói se com toda riqueza e diversidade dos rituais do período de 

Rabelais.  

   

A CARNAVALIZAÇÃO E O GROTESCO 

 Gargantua e Pantagruel de François Rabelais ocupa uma posição determinante no 

que tange à história da literatura ocidental, conforme  Bakhtin (1987) o mestre francês foi o 
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mais moderno e democrático dos grandes escritores, apesar do seu não enquadramento 

nos cânones do século XVI, seu trabalho influenciou muitos artistas ao longo dos séculos 

e seus escritos atualmente encontram-se amplamente estudados. 

Contudo, por muito tempo a obra de Rabelais foi esquecida pelos críticos, em 

virtude da estranheza causada pela descrição de situações bizarras, orifícios, falos, 

excrementos, entre outros elementos igualmente grotescos, sua obra foi tida como vulgar, 

imoral e de mau gosto, conforme Bakhtin (1987) 
Se Rabelais é o mais difícil dos autores clássicos, é porque exige, para ser 
compreendido, a reformulação radical de todas as concepções artísticas e 
ideológicas, a capacidade de desfazer-se de muitas exigências do gosto 
literário profundamente arraigadas, a revisão de uma identidade de noções 
e, sobretudo, uma investigação profunda dos domínios da literatura cômica 
popular que tem sido tão pouco e tão superficialmente explorada. 
(BAKHTIN,1987,p. 3) 

Rabelais foi o autor que conseguiu de maneira perfeita transpor o espírito do 

carnaval para a literatura. Em virtude da singularidade de seus escritos, é comum haver  

incompreensão de sua obra que  possui afinidade com a de outros autores, fato 

relacionado à desvinculação dessas outras obras das manifestações populares.  Para o 

mestre russo, é impossível entender Rabelais sem analisar as fontes populares, como 

afirma Fiorin (2016) 
O carnaval que trata Bakhtin é um espetáculo muito diferente do carnaval 
dos nossos dias. Não é apenas um período de cessação de trabalho nem é 
uma apresentação a que se assiste. Não tem palco, não tem ribalta, não 
tem atores, não tem espectadores. Todos participam dele ativamente. Por 
isso, não é uma festa que se presencia, mas que se vive. (FIORIN, 2016, p.
100)   

Como mencionamos anteriormente, Bakhtin (1987) divide as manifestações 

culturais dos festejos populares em três categorias. A primeira é “As formas do rito e 

espetáculos”, em que o homem medieval realizava as “Festas dos tolos”, as “Festas do 

asno” e a “Festa dos templos”, todas possuindo um caráter não oficial, distante dos 

dogmas impostos pela igreja e pelo Estado. 

Em todas as celebrações públicas, no contexto de Rebelais, observa-se o aspecto 

cômico, o carnaval, que tem sua gênesis na antiguidade com as saturnais romanas e na 

Idade Média apresenta-se como saída provisória da moral cristã vigente e cria um espécie 

de visão dual do mundo, assumindo lugar fundamental na vida do indivíduo no 

Renascimento, pois no  período de realização das comemorações carnavalescas há a 

inversão de valores, abolindo-se todas as regras. 
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A segunda categoria mencionada por Bakhtin (1987) são as “Obras cômicas 

verbais”, nesta categoria temos a inserção da paródia. Esta pode ser entendida como o 

gênero que traz uma intertextualidade com outro texto com o objetivo de satirizar e ironizar 

a obra original. Os carnavais da Idade Média eram permeados desse tipo de construções, 

a linguagem utilizada era alegre e a Literatura produzida possuía caráter festivo e cômico. 

 A última categoria da carnavalização são as diversas formas e gêneros do 

vocabulário familiar e grosseiro. Fartamente usada durante o período do carnaval, essa 

comunicação grosseira, praticada entre os sujeitos, mudava consideravelmente o modo de 

uso da linguagem cotidiana, sendo comuns injúrias, xingamentos, blasfêmias e 

principalmente palavrões, todas essas construções verbais davam aos festejos um caráter 

universal e uma atmosfera de liberdade. 

É válido ressaltar que Bakhtin (1987) observou várias questões importantes a partir 

da obra de Rabelais, dentre elas este realismo grotesco, que seria a herança modificada 

da cultura cômica popular, caracterizada pelas imagens do corpo e das necessidades 

carnais. 
Essas três categorias que, na sua heterogeneidade, refletem um mesmo 
aspecto cômico do mundo, estão estreitamente inter-relacionadas e 
combinam-se de diferentes maneiras. (BAKHTIN, 1987,P. 4)  

Entendendo que a estética em questão é caracterizada pelo seu aspecto mutável, o 

Grotesco assume novos traços no século XVIII. Enquanto no período da Idade Média 

observamos um riso alegre e jocoso, fruto das manifestações populares, no Romantismo 

temos a sátira, a ironia, o sarcasmo, o que faz a arte grotesca perder seu caráter universal 

e público porque neste momento o indivíduo prefere a solidão aos festejos carnavalescos. 

Após a corrente Romântica perde-se o interesse pela estética grotesca, não há 

publicações de obras e nem de crítica sobre essa estética. O Grotesco ressurge apenas 

no final do século XIX, mas sendo novamente mal interpretado e sistematizado 

exclusivamente como uma categoria negativa da sátira, prendendo-se toda a riqueza de 

imagens construídas por Rabelais. 

O primeiro estudo conciso sobre o Grotesco surge somente com Kayser (2003), no 

século XX, no entanto Bakhtin (1987) vê falhas em sua abordagem, criticando-o pelo não 

reconhecimento das fontes populares e por restringir o seu estudo ao Grotesco 

Romântico, como pondera Santos (2009). Enquanto para Kayser (2003) a estética em 
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questão esta ligada ao terror, para Bakhtin o aspecto mais significante do Grotesco é o 

cômico.  

Segundo Sodré e Paiva (2002) as teorias dos dois estudiosos são complementares, 

ambos acreditam que o Grotesco necessita ser estudado e criticam a falta de importância 

dada pelos estudiosos a referida estética, o critico alemão  se ateve a conceituar o 

Grotesco, tentando delimitar as manifestações sobretudo no período do Romantismo, por 

outro lado, o erudito russo não concorda com a visão individualista da estética grotesca, 

para este o grotesco se dá na coletividade, girando se em torno das celebrações e 

manifestações humanas, em virtude disso a estética em questão não pode ser 

considerada distante do indivíduo. 

O RAIVOSO RIO DE HAROLDO MARANHÃO 

Haroldo Maranhão foi um escritor completo, ao longo de sua vida produziu 

romances, crônicas, contos, além de ter começado sua carreira jornalística na 

adolescência no jornal Folha do Norte, pertencente a sua família. Segundo ALVES (2006), 

o referido autor constrói suas narrativas a partir do cotidiano, com uma linguagem popular 

e uma visão ácida que este tinha do meio social, foi assim em os Anões, Cabelos no 

Coração e Rio de Raivas. 

Grande parte das obras de Maranhão possui a característica da sátira, da ironia e 

do humor, o universo construído em Rio de Raivas aproxima o leitor da obra ora pelas 

circunstâncias cômicas, beirando o absurdo, de uma elite altamente corrupta e promíscua, 

ora pelo linguajar repleto de piadas e vocábulos regionais. 

Tudo se passa em Santa Maria de Belém, a cidade envolvida pelo rio, exposta pela 

voz de um narrador onisciente, que não se abstém de contar os pormenores da guerra 

política entre cavalões e Cagarraios e seus partidários, nele somos apresentados a 

personagens que representam tipos sociais, tornando o regionalismo em uma obra com 

questões universais. 

Rio de Raivas divide-se em duas partes: Jogo bruto e As duas mortes do 

governador, no primeiro momento o autor busca apresentar todo ambiente e as diversas 

personagens que compõem a sociedade belenense, posteriormente   este foca no clã 

Cavalão e na personagem Cagarraios Palácio, concluindo a obra descrevendo a morte 

moral e física das duas personagens.     
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 O DISFORME COMO ASPECTO DO GROTESCO: 

Das muitas leituras que uma obra possa ter, Dr. Fausto de Thomas Mann configura-

se como grotesca, segundo KAYSER (2003) apresenta-se na estética em questão o 

anômalo e a deformação da realidade, mas estes elementos surgindo de situações reais. 
O grotesco, [...], fica evidentemente mais perto da nossa realidade por ser 
“sobremaneira real”. Mas, na oportunidade devemos completar, de nossa 
parte, que “ grotesco”, para Thomas Mann, significa uma deformação, 
exageração da realidade pela qual então se torna perceptível a essência de 
um fenômeno. ( KAYSER, 2003, p.133) 

       

 Em Rio de Raivas observamos tal aspecto na construção da personagem Palma 

Cavalão, no episódio que o narrador expõe a angustia do seu filho Mimi em razão da não 

ocorrência da morte do pai, Palma é caracterizado com idade centenária, inferi se em 

torno de 135 anos, desfigurando o real como pontua KAYSER (op. cit) . 
Mimi Cavalão passou a vida pensando na morte do pai. Mas era fraco 
homem. Decisão faltava lhe para sacar o trinta-e-oito e mirar-lhe o peito 
[...]. E morrer não morria. “Não passa dos setenta”, avaliava Mimi Cavalão. 
Passou. Passou dos oitenta, dos noventa, dos cem já havia passado. Mimi 
Cavalão já nem falava mais, de triste. O pai não morria nunca 
(MARANHÃO, 1987, p 49) 

Outro aspecto Grotesco pertencente a Rio de Raivas são as características 

animalescas que o autor constrói a personagem em questão, o corpo grotesco é dispare, 

ou seja, observa se o inacabado, o anômalo e tudo aquilo que é estranho a quem ver: 
Mas Palma Cavalão nasceu com o demônio no couro. E o coração, nem 
seu Souza, de osso. Rins, baço, fígado, pulmões, feito de ossos e 
músculos de bicho fortíssimo. A cabeça de leão intimidava. Intimidava o 
olhar de fera, que Mimi Cavalão jamais suportou, luz de cauterizar feridas 
pustulosas. (MARANHÃO, 1987, p 49) 

Para corroborar nossa análise observamos o terceiro capítulo de  Gargantua e 

Pantagruel, conforme Bakhtin (1987), as circunstâncias grotescas da morte da genitora no 

nascimento de Pantagruel, seu pai não sabe se rir pelo nascimento do filho ou se chora 

pela morte da sua esposa, demostram a ambivalência como umas das principais 

características da estética grotesca , utilizando se do mesmo princípio em Rio de Raivas 

percebemos que as características zoomórficas possibilitam uma leitura anormal da 

personagem Palma Cavalão. 
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 A CARNAVALIZAÇÃO COMO CATEGORIA DO GROTESCO          

  Com o intuito de explorar as relações sociais no contexto da idade média e do 

Renascimento, Mikhail Bakhtin a partir da obra de François Rabelais traça um panorama 

da história do riso e do cômico, adotando se a visão deste surgindo de fontes populares, 

conforme o referido autor, neste trabalho a carnavalização será considerada como um dos 

aspectos da estética grotesca.  

Para identificar os traços grotescos em Rio de Raivas, sistematizaremos a 

carnavalização, conforme Bakhtin (1987), com base nas formas do rito e do espetáculo, 

nas obras cômicas verbais e nas diversas formas de gênero familiar e grotesco. 

  AS FORMAS DO RITO E ESPETÁCULO:  

Segundo os estudos de Bakhtin (1987) primeira forma de linguagem pertencente ao 

Carnaval diz respeito à liturgia das celebrações,  nesse momento observamos como eram 

constituídas as festividades no período da idade média e do Renascimento,  o riso que 

analisaremos terá o caráter festivo  e alegre, observamos a lógica “ do avesso” em que 

homem medieval se despirá das normas sociais e entregara se ao mundo carnavalesco, 

desse podemos caracteriza o ambiente da referida celebração como de equidade social.     

Rios de Raivas é inteiramente humorístico, no capitulo XVIII, na primeira etapa do 

romance, Maranhão preocupa se em apresentar os personagens e os espaços da trama, 

há a menção do “Pará Clube”, uma forma de empresa associativa que oferecia diversas 

formas de entretenimento aos seus sócios e público em geral, mas que era frequentado 

majoritariamente por quem tinha uma condição financeira e/ou status:    
No Pará Clube remistas e alviazuis conviviam, padres e macumbeiros, 
contrabandistas, palacistas e coligados, cornos, frescos e machões. “Aqui a 
gente esquece o Cagarraios, a sogra, a mulher, as dívidas e a repartição 
[...]” ( MARANHÃO, 1987, p 72) 

  O Pará Clube funciona como ambiente carnavalesco do homem medieval, quando 

reunidos os distintos segmentos sociais comportam de maneira não conflituosa, mas de 

forma álacre e divertida, observamos mais um episódio ocorrido no Pará Clube: 
“FREEEEEEESCO”, de todos os lados gritavam, o Gama, o Saint-Pierre, o 
Cauby Cavalão, o Pará Clube em peso. Os italianos dobravam se de rir. A 
senhora Fantoni mostrava todo o seu sangue no rosto. Jorge Oswaldo não 
entendia, no maior aturdimento. Nem conseguia falar. A galhofa era geral. 
Foi Cauby Cavalão que conseguiu anunciar: “Molecagem nossa, Jorge 
Oswaldo. Combinamos tudo antes. Aqui ninguém deu a bunda. O único 
fresco e fresco confesso és tu” ( MARANHÃ0, 1987, p 48) 
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A estética grotesca apresenta se também na linguagem do carnaval,  iremos 

explorar afundo mais adiante as questões relativas ao vocabulário,  as expressões 

caracterizadas por vocábulos chulos, picarescos e grosseiros, estas  são próprias dos 

cotejos analisados por Bakhtin, na obra de Maranhão observamos  que a fala do narrador 

e  das personagens são igualmente vulgares e repletas de informalidade e coloquialismo, 

as quais  demonstram essa questão, na passagem do Pará Clube vejamos que o autor 

busca descrever  a palavra fresco no sentindo  

OBRAS CÔMICAS VERBAIS 
 Como dito na primeira concepção da carnavalização, foi muito comum neste 

período também a disseminação do gênero paródico, longe do viés negativo, iremos nos 

prender a forma carnavalesca desta figura de linguagem, entendida aqui como uma 

relação intertextual que busca satirizar pessoas, comportamentos e instituições com o 

propósito de estabelecer comicidade. Bakhtin (1987) não ver essas celebrações como 

pertencente a uma classe ou a um grupo restrito, mas como algo próprio da população, 

que fazia parte periodicamente da sua cultura.  

As obras cômicas verbais são mergulhadas no espírito carnavalesco com precisão, 

constataremos um riso ambivalente, ou seja, possibilita ao leitor visão dupla da obra, 

Maranhão utiliza deste recurso para nomear as personagens em Rio de Raivas, vejamos: 

De um lado teremos o clã dos Cavalões e seus aliados formados por Elder Cavaló, 

Mimi Cavalão, Pompéia, Cauby Cavalão, Anaxágoras, Sandro Fiok e Palma Cavalão, 

dono do jornal o Folharal, sobre essa questão VIEIRA (2009) afirma:  
Palma Câncio Cavalão remete imediatamente ao Paulo original, pela 
aliteração dos nomes, mas Cavalão, mais do rimar com Maranhão, 
representa a figura do editor, homem genioso que, segundo o próprio 
Haroldo Maranhão nas cartas ao irmão Ivan, era mais temido e odiado do 
que amado. (VIEIRA, 2009, p 8) 

Enquanto o Folharal ocupa se de difundi informações e formar opiniões na então 

Belém dos anos 50, o coronel Cagarraios Palácio governava a cidade politicamente com 

mãos de ferro, os seus partidários são o Dr. Pardinho, o corno que ri, Hebreia, sua 

esposa, e o advogado Esmeraldo Medanha, dentre as personagens observamos a 

construção do Dr. Pardinho, vejamos: 
Entre os bajuladores mais assíduos do coronel Cagarraios Palácio [...] 
insculpa se em bronze o conhecido Dr. Felizardo Pardinho, cujo espinhaço 
se flecte para concordar sempre, ainda que do amado chefe escute desaire 
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á fazenda sourense que ostenta no pasto da cabeça, em que os bois se 
ocultam com chifres de fora. Ainda que escutando de Cagarraios ausência 
da má senhora Pardinho, a cabeça grandemente onerada de Felizardo 
Pardinho balançará, de coluna vergada, ponde se de acordo. Ao que 
saibamos, é o único corno que ri. (MARANHÃO, 1987, p 10)  

Nesta passagem o autor utiliza metáforas em forma de sátira para descrever a 

então a personagem, demonstrando uma visão ambivalente do mesmo, ora vemos o Dr. 

Pardinho pertencente a elite política, ora o observamos como alvo de riso dos seus 

coligados, devemos destacar  

DIVERSAS FORMAS DE GÊNERO DO VOCABULÁRIO FAMILIAR E GROTESCO: 

Bakhtin (1987) reserva essa categoria para falar da linguagem e da comunicação, 

segundo o autor, o Carnaval possui uma linguagem própria, durante as festas pessoas se 

comunicavam com a fala repleta de palavrões, grosserias e vocabulário familiar, ou seja, 

durante o período da festividade as pessoas se tratavam em pé de igualdade, extinguindo 

regras sócias e de etiqueta, em Rio de Raivas temos a cena de uma reunião no Pará 

Clube. 
[...] Naquela sexta feira todos prestavam atenção no casal que bebia gin-
tonic. Gim inglês. Eram estrangeiros. Alemães, opinavam uns. Que nada, 
ingleses. “Porra, eu tenho só um olho mas enxergo melhor que vocês”, 
encerrou Saint-Pierre, “são italianos. Basta ouvir se o sotaque seus 
animais” (MARANHÃO, 1897, p 45)  

Em todos os níveis de linguagem presente na obra percebemos a referida 

característica, em um dos muitos episódios ocorridos no Folharal, Elder Cavaló 

juntamente com seus colegas de profissão, divertem se com as cartas de leitores 

relatando as mais diversas denúncias e críticas a cidade: 
Sr. Diretor do Folharal. Tem um vendedor de bucho que passa pela 
Travessa do Chaco quando é pelas 3 horas. Esse elemento é um protegido 
do seu Coró e que por essa causa não vigora tabela nem nada e ele pede 
o preço que dá na veneta - Uma vitima da exploração (MARANHÃO, 1987, 
p 26) 
Palma Cavalão. Vocês são todos uns cornos e uns frescos, uns covardes 
miseráveis. Ainda vão acabar no leprosário de Marituba, seus bandos de 
filha da puta. Qualquer dia deste eu vou dar umas porradas bem dadas em 
todos vocês, seus sacanas, seus escrotos, assaltantes da honra alheia. 
(MARANHÃO, 1987, p 27) 

Um detalhe singular na linguagem em Rio de Raivas é que ela surge a partir de 

situações totalmente grotescas, em uma cena em especial, por retaliações políticas Palma 

Cavalão é fruto de um atentado pelos partidários do governador Cagarraios, a 
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personagem em questão é banhada por fezes, demonstrando que o autor constrói uma 

narrativa em que muitos momentos apontam para o grotesco. 
Naqueles tempos, merda não era insulto mas artefato ofensivo, feito 
o que lançaram na cara de Palma Cavalão que aceitou a merda de 
ânimo inteirou, como de pé teria ficado se em vez de bosta lhe 
tivessem vazado á faca o baixo ventre, ou lhe espatifado o peito a 
balas de aço. Uma bomba que lhe explodisse as vísceras, nem piscar 
piscaria. Olharia nos olhos o matador e quando fossem segura-lo 
para não cair já seria um morto. (MARANHÃO, 1987,  p 53) 

A utilização de excrementos é uma prática muito antiga da civilização, na literatura 

há registro em Sófocles e Ésquilo, nas celebrações faziam parte das Festas dos tolos 

onde, conforme Bakhtin (1987), fezes substituam o incenso que posteriormente eram 

jogadas no povo, em Rabelais há cena em que Gargantua urina e inunda uma cidade, em 

Baldas de Folengo, narrativa que exerceu influência sobre Rabelais, há a menção de uma 

ressurreição  através de um banho de urina, todas essas cenas demonstram o 

rebaixamento topográfico literal do corpo. 

No romance haroldiano, mas precisamente na cena descrita acima, percebe se que 

o narrador  muda o significado corriqueiro da palavra merda e a constrói como um 

instrumento letal, em razão deste atribui a esta uma carga semântica equânime, 

comparando a com faca e revolver, resultando em estranheza a quem ler, observamos 

ainda no mesmo capitulo há a seguinte afirmação Fedor de merda não  se sai com 

sabonete percebe se que há uma glorificação e exaltação do excremento, merda em Rio 

de Raivas assume um papel de arma letal e moral.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
A arte literária possibilita vários olhares e interpretações, a exemplo Rio de Raivas, 

ora esta vista como testemunho histográfico, ora como ficção; não objetivou-se neste 

estudo categorizar a obra haroldiana, mas sim analisar esta a partir de uma nova 

roupagem, a estética grotesca no caso.  

    O romance de Maranhão possui a característica de encantar o leitor em razão 

dos  nuances da narrativa, prendendo o através da descrição de um meio social 

depravado e indecoroso, utilizando a paródia como deformação das personagens, o autor 

não se abstém de contar os pormenores de uma guerra política e moral vivida  na cidade 

poetizada e memorizada por Haroldo Maranhão: a Santa Maria de Belém do Grã Pará.  
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  Conforme o exposto acima, nesse trabalho identificou se o grotesco  partir da 

leitura de Kayser (2003) e Bakhtin (1987), Rio de Raivas apresenta o estilo em questão no 

exagero da realidade, descrevendo situações atípicas e anormais e nas construções das 

personagens por meio de características animalescas e/ou pela paródia. 

    Utilizamos para demonstrar a estética grotesca também a carnavalização através 

das três categorias do cômico, sistematizadas a partir da análise feita por Bakhtin da obra 

de François Rabelais, estas são presentes nas celebrações e manifestações, na utilização 

da paródica e na linguagem abarrotada de palavrões. 

  É notável que esta pesquisa é apenas um esboço diante de toda grandeza da 

escrita de Haroldo Maranhão, ademais as criações do referido ficcionista não devem ser 

entendidas como obras de caráter local mas como produções de questões e 

problemáticas universais. 

REFERÊNCIAS 

ALVES, Sergio Afonso Gonçalves. FIOS DA MEMÓRIA, JOGO TEXTUAL E FICCIONAL DE 
HAROLDO MARANHÃO. Tese (doutorado) , Programa de Pós-graduação em Letras,  
U n i v e r s i d a d e F e d e r a l d e M i n a s G e r a i s – U F M G .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Belo Horizonte MG. 2009 

BAKHTIN, Mikhail Mikhailovitch. A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento - O 
Contexto de François Rebelais. Editora Hucitec. São Paulo. 1987.  

FIORIN, José Luiz. Introdução ao pensamento de Bakhtin. Editora Contexto. São Paulo. 2016  

KAYSER Wolfgang. O Grotesco. Editora Perspectiva. São Paulo.2003 

MARANHÃO, Haroldo. Rios de Raivas. Editora Francisco Alves. Rio de Janeiro RJ. 1987.  

MEDINA , Maria Juliana Silva, “ Três faces de Haroldo Maranhão: O Leitor, o jornalista e o 
escritor”. Dissertação ( mestrado), Universidade Federal do Pará, Instituto de Letras e 
Comunicação, Programa de pós graduação em Letras, Belém – PA, 2010.   

NUNES, Benedito. Do Marajó ao arquivo – Breve panorama da cultura no Pará. Editora Ufpa. 
Belém PA. 2012.  

PAIVA, Raquel, SOBRÉ, Muniz. O Império do Grotesco. Rio de Janeiro. Mauad. 2002. 

SALES, Paulo Alberto da Silva. SOB O SIGNO DA ESCRITURA: Ficção-crítica, biografia e história 
em Haroldo Maranhão. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Letras 
(FL) , Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística, Goiânia, 2014. 

SANTOS,Fabiano Rodrigo da Silva. Lira dissonante: considerações sobre aspectos do grotesco 
na poesia de Bernardo Guimarães e Cruz e Sousa. Editora UNESP. São Paulo. 2009. 

SILVA, Daniel Eveling da. Uma Breve Diacronia do Grotesco: considerações sobre esse 
conceito. II Colóquio do Laboratório de História Econômica e Social. Juiz de Fora, MG . 2008 

400



SOURENSEN, Claudiana. A Carnavalização e o riso segundo Mikhail Bakhtin. Revista 
Travessias. Cascavel PR. Nº 1, V 5. E-ISSN 1982-5935. P 318-331. 2011 

VIEIRA, Marcelo. Cagarraios e Cavalões: Jornalismo, poder e metaficção historiográfica em “Rio 
de Raivas”, de Haroldo Maranhão. Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares 
da Comunicação XXXII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba, PR – 4 a 7 
de setembro de 2009. 

 

401



 
 

 

Saberes 1 

402



A ESCOLA COMO BASE DE DOMINAÇÃO E RESISTÊNCIA 

Ana Karoline BARBOSA  165

RESUMO: 
Partindo de reflexões sobre Educação e Liberdade , com base em autores como Michel Foucault, 
Paulo Freire e Luís Felipe Miguel proponho categorizar e analisar os letterings  produzidos por 
estudantes do segundo ano do ensino médio da escola de tempo integral Estadual Manoel Leite 
Carneiro localizada em Belém do Pará. Este artigo se construiu com base na oficina realizada no 
segundo semestre de 2018 e procura identificar quais discursos são recorrentes nas produções 
dessas alunas e alunos e de que forma isso desvela processos de dominação e resistência que 
vivenciam. Nessa análise foi possível observar um ponto em comum em que o tema educação 
pode ser visto, dependendo da construção da frase, como dominação ou resistência retratados 
pelos estudantes. O cotidiano foi representado em forma de lettering sendo  possível observar 
como a escola tem potencial para docilizar assim como para libertar e o quanto as resistências 
cotidianas estão presentes nos discursos desses jovens moradores, em sua grande parte, da 
periferia de Belém. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação; Comunicação; Dominação; Resistência; Relações de poder. 

THE SCHOOL AS BASE OF DOMINATION AND RESISTANCE 
ABSTRACT: 
From reflections about Education and Freedom, and based on authors like Michel Foucault, Paulo 
Freire and Luis Felipe Miguel, I propose to categorize and analyze the letterings produced by the 
students of the second year of high school from the full time school Manoel Leite Carneiro, situated 
in Belém – Pará. This paper was developed from the workshop held in the second semester of 
2018, which looks after identifying which discourses are recurring on these students’ productions 
and in which way this reveals the domination and resistance processes they experiences. In this 
analysis it was possible to observe a common point in which the theme education can be seen, 
depending on sentence construction, such as domination or resistance portrayed by students. The 
daily life was represented in the form of lettering making possible to observe how the school has 
the potential to docilize as well as to free and how much daily resistances are present in the 
discourses of these young residents, mostly from the outskirts of Belém. 

KEYWORDS: Education; Communication; Domination; Resistance; Power Relations. 

LA ESCUELA COMO BASE DE DOMINACIÓN Y RESISTENCIA 

RESUMEN: 
Desde reflexiones sobre Educación y Libertad, basadas en autores como Michel Foucault, Paulo 
Freire y Luís Felipe Miguel, propongo categorizar y analizar los letterings producidos por 
estudiantes de segundo año de la secundaria en la Escuela de jornada extendida Manoel Leite 
Carneiro ubicada en Belém do Pará. Este artículo se basó en el taller realizado en el segundo 
semestre de 2018 y busca identificar qué discursos son recurrentes en las producciones de estos 
estudiantes y cómo revela los procesos de dominación y resistencia que experimentan. En este 
análisis fue posible observar un punto común en el que se puede ver el tema de la educación, 
dependiendo de la construcción de la oración, como la dominación o la resistencia representada 
por los estudiantes. La vida diaria fue representada en forma de lettering y es posible observar 
cómo la escuela tiene el potencial de docilizar y liberar y cuánto están presentes las resistencias 
diarias en los discursos de estos jóvenes residentes, principalmente de las afueras de Belém.   

PALABRAS CLAVE: Educación; Comunicación; Dominación; Resistencia; Relaciones de poder. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

A educação vez ou outra se torna pauta recorrente entre o cenário parlamentar, 

basta lembrar, por exemplo, do grande debate que surgiu no último período eleitoral sobre 

o projeto “Escola sem partido”, o movimento que surgiu em 2004 com o advogado Miguel 

Nagib, e tinha como objetivo impedir uma suposta “doutrinação ideológica” dos 

professores, para que eles não pudessem debater assuntos polêmicos com a expressão 

de opiniões pessoais em sala, assim com não estimular a participação politica do 

estudantes. De 2004 até hoje, vários projetos sugiram a níveis municipais, estaduais e a 

nível federal com o mesmo objetivo. O assunto voltou a ganhar grande repercussão nas 

últimas eleições presidenciais devido a polarização que o Brasil viveu e ainda vive.  

Alguns aspectos se tornam centrais para qualquer governo: Educação, Saúde e 

Segurança, por exemplo. Isso se dá pelo fato de que essas bases, são também 

dispositivos disciplinares da sociedade. O foco desse artigo se mantém em um dispositivo 

específico: a escola. Para melhor ilustrar como a escola pode ser um dispositivo disciplinar 

gostaria de propor uma breve reflexão pessoal: grande parte da sociedade brasileira 

carrega sua experiência afetiva quando estudava no ensino fundamental ou médio. É 

possível construir na memória sua sala de aula, o uniforme, as cadeiras, o quadro, os 

colegas que marcaram seu tempo no colegial e até pensar em um professor para compor 

esse cenário, talvez seja um bom professor que  causou uma certa nostalgia pelo bom 

trabalho ou talvez seja um professor muito rigoroso e que era julgado ser ruim. A questão 

é que existe um certo padrão formado do que pensamos ser a escola. Elementos que a 

constroem em nossa mente a partir de experiências pessoais e do que “sabemos” ser o 

ambiente escolar. 

 Todos esses elementos formados em nossas mentes constroem visão Foucaultiana 

desse ambiente. Para compreender melhor basta pensar em como as cadeiras são 

arrumadas na sala de aula tradicional, a organização permite que o professor possa ter 

uma visão clara dos alunos e assim vigiá-los para corresponderem ao padrão estabelecido 

pela escola. Para o pensador francês o ambiente escolar é um dispositivo disciplinar 

capaz de criar maneira política de apropriação do discurso. Discurso esse estabelecido 

socialmente para construir padrões de comportamento. Para Foucault o dispositivo terá 

como característica essencial ser  
[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 
instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 
medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, 
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morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do 
dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes 
elementos... [e entre estes] existe um tipo de jogo, ou seja, mudanças de 
posição, modificações de funções, que também podem ser muito 
diferentes, [cuja finalidade] é responder a uma urgência. O dispositivo tem, 
portanto, uma função estratégica dominante (FOUCAULT, 2015, p.364)  

A escola como dispositivo então controla, vigia e disciplina para tornar o sujeito útil 

para aqueles que dominam. Formando os alunos para um mercado de trabalho, para atuar 

funcionalmente a serviço de um sistema. A partir deste entendimento e da necessidade de 

práticas de rupturas no cotidiano escolar disciplinar, surge o “Tô ligado”  projeto criado 166

pela autora em 2017, e teve como objetivo ampliar a capacidade de expressão subjetiva e 

assim desenvolver o espírito crítico quanto aos meios de comunicação, fortalecendo o 

ecossistema comunicativo através da utilização criativa das ferramentas comunicacionais 

como web rádio, audiovisual, web jornal e fotografia, fanzine e lettering para potencializar 

o processo educacional. O projeto utilizava ferramentas como produção de textos, 

imagens e desenvolvimento da leitura crítica da mídia, a partir das técnicas da 

comunicação, capacitando através de oficinas, ministradas por voluntários profissionais e 

estudantes da área de comunicação. 
É preciso entender que o processo educacional sofreu abalos 
principalmente quando se fala nas fontes de informação, antes os livros e 
os professores eram referência quando se queria saber algo sobre 
determinado assunto, hoje com alguns cliques é possível descobrir quase 
tudo sobre qualquer coisa. Para Martha Gabriel “apesar de os estudantes 
terem tudo a disposição saber como articular e validar requer aprendizado.” 
(2014, p. 104) 

O foco dessa análise se dá no material produzido pelos alunos que participaram da 

oficina realizada visto que as frases e desenhos foi de livre escolha deles. E que essa 

construção é uma representação da visão deles de mundo.  A oficina de Lettering ocorreu 

no dia 5 de junho de 2018 na escola estadual de ensino médio integral Manoel Leite 

Carneiro, localizada no bairro do Tenoné, uma área periférica de Belém e foi realizada 

dentro do projeto Tô Ligado reunindo alunas e alunos do segundo ano do ensino médio 

durante uma tarde inteira, foram 58 estudantes da rede pública de ensino que aprenderam 

 O projeto “Tô ligado!’, foi realizado nas Escolas Estaduais Manuel Leite Carneiro e Ruth dos Santos Almeida, Belém, 166

Amazônia, como alterna>va para es>mular os alunos a entenderem e exercerem seu papel como cidadãos, se 
percebendo como parte do processo de construção da comunidade escolar. Para o desenvolvimento dele foi realizada 
uma pesquisa sobre a par>cipação dos alunos no ciberespaço e oficinas para o desenvolvimento dos interesses e 
habilidades dos estudantes. Tendo como base estudos de pesquisadores da Educomunicação, como Ismar Soares, da 
Comunicação como Jesús Marln-Barbero e Cibercultura, como Pierre Lévy e Martha Gabriel, o projeto foi finalizado 
em 2018 com o final da minha graduação e minha saída da secretaria de Educação do Estado do Pará.
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sobre como construir letterings  com a voluntária, professora de comunicação e moda, 167

Milena Castro , que demostrou técnicas de desenho, noções de construção de espaço e 168

imagem.  

Como uma alternativa para estimular as alunas e os alunos a entender e exercer 

seu papel como sujeitos, se percebendo então como parte do processo de construção da 

comunidade escolar. Sujeito esse que é constituído a partir de sua construção histórica e 

possui liberdade para tal. Para Foucault (1994) o sujeito não um individuo passivo, ele é 

central nas relações de poder e por essa razão precisa se tornar consciente desse seu 

lugar 

O projeto teve como objetivo colocar os meios de informação a serviço dos 

interesses e necessidades da comunidade escolar, procurando influenciar o direito à livre 

expressão como forma de estimular a visão crítica e fomentar o que podemos chamar de 

ecossistemas comunicativos abertos e criativos. A oficina poderia se tornar uma 

ferramenta que possibilitasse a expansão de horizontes incentivando uma mudança de 

comportamento.   Visto que passamos de “uma sociedade com sistema educativo para 

uma sociedade do conhecimento e aprendizagem continua” (BARBERO, 2014, p 121). No 

contexto tecnológico atual, os jovens expandem, se manifestam e se constroem nesses 

espaços fluidos.  
Então desenvolver aos jovens espaços nos quais possam se manifestar 
estimulando práticas de cidadania é o único modo pelo qual uma instituição 
educativa, cada vez mais pobre de recursos simbólicos e econômicos, 
pode reconstruir sua capacidade de socialização (MARTÍN-BARBERO, 
2014, p. 120)  

 Pensar esses recursos simbólicos é compreender que as linguagens, modos de 

narrativas e escrita sofreram alterações, é preciso pensar na quantidade de informação 

que esse jovem tem acesso e é papel das instituições educativas trazerem ao seio de sua 

construção o compartilhamento não apenas dos saberes tradicionais mas o conhecimento 

e experiencias individuais assim com a cultura em suas mais diversas formas.  

 Com essa visão, saímos da ideia de uma escola que forma para entrar em uma 

instituição de nível superior ou de estudante que devem tirar notas boas, para uma escola 

 O lettering pode ser definido como uma combinação de letras trabalhadas e na maioria das 167

vezes, desenhado à mão.

 Atualmente professora dos cursos de Design de Moda e Design Gráfico da faculdade Estácio do Pará, graduada em 168

Arquitetura e Urbanismo pela Unama e tecnologia em Design de Moda pela Estácio com especialista em Expressão 
Gráfica pela PUCRS e Mestre em Linguagem, Comunicação e Cultura pela Unama.
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que forma pessoas, que vão compor a sociedade ativamente, e que mesmo ainda jovens 

já possuem um papel no meio em que vivem.  

 Cicilia Peruzzo defende a partir das ideais de Paulo Freire uma comunicação como 

direito humano, a comunicação não é isolada, mas sempre acompanhada de uma ação. É 

possível através dela perceber o que está a sua volta para então ter o poder de 

transformar. A educação seria, portanto, através da comunicação uma forma de 

conscientizar e desenvolver a cidadania. O que nos leva a então pensar em uma 

educação dialógica, que prevê uma construção coletiva do indivíduo e seu conhecimento. 

Essas relações subjetivas entendem  
que o conhecimento advindo do modo coletivo e dialógico de atuar é a 
base facilitadora da conscientização sobre a própria existência e realidade 
local, além de abrir caminhos para a construção de processos 
organizativos, comunicativos, comunitários e a criação de sistemas de 
informação (PERUZZO, 2017, p. 3) 

 Para compreender os discursos (re)produzidos no material resultado da oficina o 

método utilizado será a análise de conteúdo,  para identificar características a partir dos 

conceitos de Dominação e Resistência. Para tal, vou explanar a seguir a partir de que 

base teórica cada conceito desse será abordado dentro das relações de poder. 

RELAÇÕES DE PODER QUE PERMEIAM O AMBIENTE ESCOLAR 

 Tenho como ponto de partida o poder pensado por Michel Foucault (2017), que 

afirma o poder através dos micropoderes, este não toma uma forma única mas se constrói 

a partir de relações, uma pratica social que vem sendo tecida historicamente. Por essa 

razão o poder é exercido em vários níveis e maneiras diferentes na sociedade. E objetiva 

atingir o corpo social do indivíduo.  Dessa maneira o Estado então não seria única fonte 

de poder da sociedade pacífica e suas decisões. Essa relação possui mutua reação de um 

corpo social sobre o outro.  

 Isso dentro do contexto escolar é visível quando se questiona se o professor, que 

possui ali um papel de dominador, estaria imune a resistência dos alunos quando estes, 

não prestam atenção no que é dito ou não fazem as tarefas, por exemplo, isso não seria a 

forma destes de resistir?  

 Mesmo que esses estudantes obedeçam ao sistema educativo, eles aceitam a 

relação imposta. O poder seria então como pensa Foucault algo que se exerce. Não que 
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se detém, como fonte soberana, mais uma relação. Tanto a dominação como a resistência 

fazem então parte desses pontos moveis do poder dentro dessas relações. 

Dominação e Resistência: perspectivas no ambiente escolar.    
 O controle do corpo, dos comportamentos, a disciplina, a docilização dos corpos, 

são vistos nas escolas tradicionais, principalmente na rede estadual de ensino que ainda 

entende a alfabetização como um conjunto de habilidades de ler, escrever e resolver 

problemas. Essa escola tradicional e seus comportamentos estruturais e disciplinares com 

normas de horários, vestimenta, postura e modo de ensinar são promovidos não apenas 

por seu regime regular, mas por comportamentos de gestores e professores. Uma prova 

disso são os livros didáticos que fecham as discussões e que muito professores apenas o 

seguem ao longo do ano, sem relacionar as teorias a situações práticas e reais do dia a 

dia das alunas e dos alunos, e que ainda seguem um modelo disciplinar exigindo um 

espaço no qual os indivíduos possam ser vigiados, para medir suas qualidades e suas 

ações.  Nesse modelo, a escola funciona como repressora, em que os atrasos, as faltas e 

as desobediência são punidos. Os grupos são separados por aptidões e realizam provas 

para qualificar e quantificar cada aluna e aluno. Esse sistema educacional é regido pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) que normatiza a educação a níveis 

básicos e superior e estipula uma educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) 

aos 17 (dezessete) anos de idade, divididas em pré-escola, ensino fundamental e ensino 

médio de acordo com a idade da criança ou adolescente.  

 Além disso existe uma estrutura física, de cadeiras enfileiradas, que mantém a ideia 

panóptica discutida no livro Vigiar e Punir (2014) de Foucault na qual o ambiente “ é uma 

máquina de dissociar o par ver-ser visto: no anel periférico, se é totalmente visto, sem 

nunca ver: na torre central, vê-se tudo sem nuca ser visto.”(p. 195), e através de séries e 

classes e os alunos são separados o que facilita a vigilância e o controle.  

 Através dessa estrutura o professor é colocado na figura de autoridade máxima em 

sala de aula, não deve ser questionado e detém todo o conhecimento “(...) a sala de aula 

formaria um grande quadro único, com entradas múltiplas, sob o olhar cuidadosamente 

‘classificador’ do professor” (FOUCAULT, 1977, p. 135). Criando assim um espaço 

hierárquico em que se estabelece a ordem do poder. Mas não apenas as escolas, mas 

também a religião, as prisões, os hospícios. Todas essas estruturas disciplinam através da 

vigilância, punição e controle e objetivam criar corpos dóceis para se adequar ao sistema 
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sendo assim uteis para os mecanismos tanto políticos como aqueles econômicos. 

Segundo Foucault,  
(...) o corpo, do qual se requer que seja dócil até em suas mínimas 
operações, opõe e mostra as condições de funcionamento próprio a um 
organismo. O poder disciplinar tem por correlato uma individualidade não 
só analítica e ‘celular’, mas também natural e ‘orgânica’. (FOUCAULT, 
1977, p. 141) 

 Esse controle, que também pode ser chamado de dominação, constrói-se através 

da recorrência de discursos que não vê o sujeito como centro desse processo educativo, 

mas sim que prevê a construção de um individuo funcional, que visa à conclusão das 

series escolares exigidas pelo mercado de trabalho. Esse processo ignora a construção 

histórica de sujeito e suas peculiaridades. O que gera um certo constrangimento social, 

em que aquele aluno parece abaixo do esperado pelo professor, um estudante 

insuficiente, “Para Bourdieu, os constrangimentos sociais exercem-se não somente no 

plano da razão, mas também no das ações cotidianas” (LUGLI, 2014, p. 777) o que pode 

ser visto quando uma aluna ou aluno não compreende o assunto tratado pelo professor e 

não expõe sua dúvida por medo do ridículo.  

 Uma forma de exemplificar essa dominação pode ser ao pensar a meritocracia que 

é base do sistema educacional, ela entende os estudantes como nivelados a partir das 

series que pertencem, e os classifica como bons ou não partindo de sistemas avaliativos. 

Essa lógica supõe que todos os estudantes têm as mesmas possibilidades, o que na 

prática não é real, esses discursos então segundo Miguel (2018) neutralizam as 

diferenças sociais e implantam uma lógica que pertence ao uma classe dominante sob 

uma classe dominada. 
A adesão automática, impensada e mesmo inconsciente ás formas de ver o 
mundo que o reproduzem em sua forma atual é, para Bourdieu, o 
mecanismo central da dominação. Trata-se da violência simbólica original, 
aquela que faz com que os dominados estejam condenados a ver o mundo 
por meio de lentes que são fornecidas pelos dominantes. (MIGUEL, 2018, 
p. 76) 

 Para a professora e pesquisadora Denice Barbara Catani (2014) Bourdieu afirma 

que a ideia de uma educação que iguala e da oportunidade para todos não é real, ao 

contrário, ela pode reforçar essas desigualdades. Não seria então uma educação para 

todos, mas uma educação para separar aqueles alunos não se adequam ao sistema já 

imposto.   
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 Essa dominação na maioria do tempo é subjetiva, entranhada no interior de um 

pensamento social e construção desse sujeito, ela é naturalizada de forma que o 

dominado aceita a dominância, pois esses discursos fazem parte dele também. Para 

ilustrar isso, vamos pensar na figura do professor, ele fica fisicamente separado das 

alunas e alunos, é colocado na frente da sala, geralmente ministra sua aula de pé e os 

estudantes sentados em fileiras paralelas olhando diretamente para a figura de autoridade 

na sala. Essa organização sugere um relação de poder em que “a imposição da vontade 

não necessitaria do uso da força ou da violência de forma explicita, e sim da mobilização 

do medo e do receio de perder algo valorizado.”(CAL, 2016, p. 91), Nesse caso, o aluno 

pode ser advertido, expulso ou mesmo exposto caso ele não esteja dentro do que o 

professor, dominador, tenha com aceitável para um comportamento dentro da escola.  

 Essa dominação pode ser reconhecida a partir do material produzido pelas alunas e 

pelos alunos através das frases de sua escolha, em que podemos encontrar temas como 

religião e ditos populares que também são maneiras de disciplinar.  Diante do exposto é 

possível ver então que “A dominação não é um ‘estado natural’, ela precisa ser reafirmada 

a cada momento – reafirmada e reinventada, pois a sociedade está em constante 

movimento e porque tendências opostas surgem sem cessar” (MIGUEL, 2018, p. 73). O 

que nos leva a próxima teoria base dessa análise: Resistência. 

 As tendências opostas à dominação surgem como ponto de reação nas relações de 

poder, que não serão unilaterais, visto que “onde há poder há resistência, e no entanto (ou 

melhor, por isso mesmo) esta nunca se encontrará em posição de exterioridade em 

relação ao poder” (FOUCAULT, 2018, p. 104). Diante de tal afirmação de Foucault é 

possível reconhecer a resistência nos processos do sujeito, resistências cotidianas e que 

podem muitas vezes passar despercebidas se comparadas as grandes mobilizações, mas 

que possuem um papel central nessa desconstrução do indivíduo dominado e 

proporcionam um olhar libertador. A resistência na educação se encontra na liberdade, 

nesse sujeito que se entende autor ativo na construção não apenas da sua história mais 

do seu ecossistema comunicativo.  

 Esse jovem passa então de receptor de informações para um sujeito que constrói 

criativamente seus processos, a própria proposta do projeto Tô Ligado é uma ferramenta 

de ruptura do processo tradicional e resistência frente ao dispositivo disciplinar. Ao dar a 

liberdade para o jovem escolher qual frase usar e como construir essa ilustração, propõe 

um espaço propicio a resistência, que pode ser visto através de frases sobre luta e 
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empoderamento. Um dos letterings analisado, por exemplo, feito por duas alunas, 

continha a frase “Lembre-se de olhar para as estrelas e não para seus pés”, frase que 

remete a uma reação de controle de si e através disso, resistência, essa construção 

empodera as meninas e ao leitor, que pode se ver como autor de sua própria história, 

posicionado de cabeça erguida diante do mundo. Essa seria então uma forma de 

resistência cotidiana. Uma negação dessa dominação social que por vezes diminui, 

constrange. 
O que as formas cotidianas de resistência compartilham com as 
confrontações publicas mais dramáticas é, naturalmente, o fato de serem 
voltadas a mitigar ou rejeitar demandas feitas pelas classes superiores ou 
levar adiante reivindicações com relação a tais classes[...] Onde a 
resistência cotidiana se distingue mais evidentemente de outras formas de 
resistência é em sua implícita negação dos objetivos público e simbólicos.
(SCOTT, 2011, p.223) 

   

 A educação dialógica proposta por Paulo Freire (2018) é resistência, os educandos 

assumem papel central e já não mais são comandados por mitos e pela publicidade 

organizada. O autor entende que a educação é uma prática para liberdade e passa então 

de algo externo para um processo de construção do sujeito. Dando assim vida ao 

pensamento, uma construção criativa. Uma educação não pelo medo, pelo 

constrangimento, pelos sistemas avaliativos, ou pela docilização dos corpos, mas uma 

“educação que levasse em consideração os vários graus de poder” (FREIRE, 2018, p. 80) 

e que constrói espaços na diferença. 

 Essa educação proposta por Freire (2018) tem como objetivo educar para a 

decisão, para a responsabilidade social e política. Através disso educara para resistir a 

civilização industrial que pensa esse educando como parte da engrenagem apenas. 

Tirando o homem e mulher da posição quietista e da verdade comum e estimulando-os a 

investigação, inquietude, criticidade e consequentemente maior racionalidade.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 O foco dessa análise será o conteúdo produzido pelas alunas e alunos, mais 

especificamente as frases categorizadas a partir dos temas nelas contidos. Para tal será 

realizada uma análise de conteúdo que segundo Bardin se trata de 
um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência 
de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2011, p. 47). 
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 O conteúdo que será analisado produzido em folhas de papel A4 durante a oficina 

já citada, foi construído pelos alunos, através da escolha de frases feitas por eles e 

utilização opcional de lápis de colorir e canetinhas,  todo esse material foi recolhido e 

categorizado em uma tabela, todas as frases foram transcritas e aquelas que possuíam 

desenhos foram descritos, informações como sexo, turma e utilização de cores foram 

observados de modo secundário, tendo em vista que o foco dessa analise eram as frases 

das alunas e dos alunos.  

 Duas informações contidas nos letterings foram principal ponto de análise, primeiro 

qual tema era retratado nas frases, destes temas foram observados principalmente:  

a) Vida 

b) Educação 

c) Sentimentos (amor, amizade, raiva, solidão, etc) 

d) Religião 

e) Atitudes 

f) Motivação 

g) Luta 

h) Sexualidade/Gênero 

i) Cultura Popular/ Música/ Filme/Poesia 

j) Raça 

k) Empoderamento 

 E após essa categorização foi perguntado a cada frase se esta retratava sinais de 

dominação ou de resistência partindo dos conceitos trabalhados pelos autores citados 

anteriormente.  

 No próximo tópico será possível visualizar como esses temas se enquadram na 

analise proposta e como é possível identificas indícios de dominação e resistência na 

produção desses estudantes 

REPRESENTANDO AS FORMAS DE PODER EM LETTERING  

 A liberdade na construção do lettering retrata os processos dos sujeitos através da 

sua representação de mundo. As frases escolhidas por eles vêm do que Bordieu 
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denomina como seu capital cultural, são bagagens construídas a partir de sua família, 

amigos, escola e relações, relações essas que permeiam as relações de poder. É preciso 

ressaltar que a sociedade brasileira é uma sociedade em transição: 
A sua pluralidade não é só em face dos diferentes desafios que partem do 
seu contexto, mas em face de um mesmo desafio. No jogo constante de 
suas respostas, altera-se no próprio ato de responder. Organiza-se. 
Escolhe a melhor resposta. Testa-se. Age. (FREIRE. 2018. p.55) 

 Essa ação, parte de uma mudança de pensamento, um pensamento resistente. O 

sujeito hoje é fluido, bombardeado de informações e construído através de varias 

experiências. Os discursos de resistência se reforçam pela solidariedade, pela construção 

coletiva de conhecimento.  

 Mesmo em uma sociedade cheia de cobranças e estereótipos, cada vez mais uma 

sociedade da imagem e do espetáculo, quando uma jovem da periferia afirmar “Você é 

suficiente”, ali existe resistência através da solidariedade e ruptura de uma ditadura social 

em que a mulher precisa estar dentro de um padrão e acompanhada.  
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 Muitas alunas e alunos quando estimulados a produzir, buscaram frases nos seus 

celulares conectados à internet para inspiração e construção dos seus letterings. Frases 

que de certas formas eles se identificaram, se enxergaram e representam sua visão de 

mundo. Para compreender os processos de dominação e resistência é preciso olhar esse 

sujeito múltiplo.   
Na contemporaneidade, contudo, o imperativo vigente passou a ser a 
transformação permanente por ação do próprio indivíduo, o que significa 
que já não se trata de um sujeito que se define em meio a identidades fixas 
para reconhecer um lugar no campo social, senão um sujeito de 
identidades móveis e flexíveis que se autoproduzem permanentemente 
através da operação de técnicas que ele pode escolher. (FREITAS, 2018, 
p. 19) 

  

 Existe ainda outro conceito que é importante trazer para tecer esse dialogo entre 

dominação e resistência. A hegemonia se trata dos discursos recorrentes que 

estabelecem a ordem e disciplina, o estudante, por exemplo, tem que lidar com um 

conjunto composto por avaliações, classificações e organização não apenas de espaço, 

mas do seu próprio corpo. 

Imagem 1: Lettering produzido pelo aluno participante da oficina 

Fonte: Acervo da autora 

 O conceito de hegemonia, presente o livro do Luis Felipe Miguel, compõe uma 

importante base para compreensão desses processos discutidos neste artigo, pensar esse 

jovem, que tem na escola uma fonte de construção do seu eu, mas é importante ressaltar 

que essa construção não se dá apenas no que ele aprende na escola e em suas relações 

ali dentro, mas é um construção a partir da hegemonia: 

Que engloba os mecanismos pelos quais a reprodução da ordem vigente é 
assegurada. Tais mecanismos envolvem a produção do consenso, seja por 
meios ideológicos, seja por concessões materiais, mas também a 
possibilidade de exercício de coação. O elemento de violência, atuante ou 
latente na disputa política, não é deixado de lado em sua formulação. 
(MIGUEL,2018, p. 23) 

 Esse sujeito produz subjetividades, e é exatamente essa subjetividade produzida 

nos letterings que vou analisar aqui. Ao todo foram 50 produções, dentre elas 36 possuem 

uma clara manifestação de dominação ou resistência a partir dos temas tratados. Como 

será possível visualizar na tabela a seguir: 
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Tabela 1: Recorrência de dominação e resistência nos letterings produzidos pelas alunas e 
alunos. 

Fonte: Material produzido na oficina do projeto Tô Ligado 

 A categorização entre dominação e resistência parte dos temas abordados e de que 

modo esse sujeito se coloca no processo, uma das características observadas a foi a 

grande presença de enquadramentos dentro da meritocracia. Alguns jovens compreendem 

que basta o esforço para  alcançar objetivos, como na seguinte frase presente em um dos 

letterings “O verdadeiro sucesso nasce do esforço”, porém que preciso salientar que a 

meritocracia é “O resultado é um modelo engenhoso – mas pouco convincente – em que a 

possibilidade de alcançar o sucesso seria sensível ás escolhas, mas não ás circunstancias 

externas ao sujeito.” (MIGUEL, 2018, p. 25) 

 Quando uma aluna ou um aluno entende que as oportunidades deles são iguais as 

dos outros, é o mesmo que supor que eles têm os mesmos recursos que uma aluna ou 

um aluno de ensino particular, que tem aula todos os dias, atividades extracurriculares, 

métodos de aprendizado diversificado isso olhando apenas a questão do ensino, mas 

existe também pontos como alimentação, acesso a cultura e informação, locomoção, 

estrutura familiar, apoio emocional, todos esses fatores que estão intimamente ligados ao 

processo de aprendizagem e que são diferentes para classes socias diferentes tornam a 

afirmação do aluno um sinal de dominação, que de onde ele observa, reproduz o discurso 

que “basta se esforçar” ignorando as diferenças sociais de sua realidade. Tudo isso é 

construído não apenas na escola, mas no capital cultural desse jovem. O que se reforça 

na fala de Freire : 

Relação de poder Temas Quantidade

Dominação
Sentimentos 
Educação 
Vida 
Religião 
Cultura Popular

14

Resistência

Luta 
Sentimentos 
Vida 
Cultura popular 
Música 
Educação 
Gênero 
Sexualidade 
Raça 
Poesia 
Atitudes 
Empoderamento

22
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O conhecimento não se estende do que julga sabedor até aqueles que se 
julga não saberem; o conhecimento se constitui nas relações homem-
mundo, relações de transformação, e se aperfeiçoa na problematização 
crítica da realidade (Freire, 1977, p. 26). 

 O autor  pensa uma educação libertadora é compreender que “Todo o aprendizado 

deve encontrar-se intimamente associado á tomada de consciência da situação real vivida 

pelo educando” (FREIRE, 2018, p. 11) e é exatamente por isso que para a resistência os 

estudantes “Precisam apenas deixar de agir, isto é, parar de obedecer” (MIGUEL, 2018, p. 

69) e refletir sobre sua condição, sobre seu lugar no mundo.  

 Frases de luta, atitude e empoderamento foram as mais recorrentes entre as 

produções dos alunos, ao todo 21 letterings traziam as temáticas como forma de 

resistência como é possível ver na seguinte produção: 

Imagem 2: Lettering produzido pela aluna participante da oficina 

Fonte: Acervo da autora 

  

 Tanto a dominação como a resistência podem estar presentes no processo 

educativo, quando uma aluna ao fazer seu lettering escreve “A crise da educação no Brasil 

não é uma crise é um projeto” ela está consciente da importância da educação e dos 

processos políticos que envolve, assim como um aluno negro que escreve “Black is not 
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sad black is poetic” (Preto não é triste preto é poético) se apropriou criativamente de 

discursos reproduzidos e os reescreveu. Como é possível ver na imagem a seguir. 

Imagem 3: Lettering produzido pelo aluno participante da oficina 

Fonte: Acervo da autora 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A observação dos letterings produzidos me levou a reflexão quanto aos processos 

de dominação e resistência dentro do ambiente escolar. Foi possível notar que o mesmo 

espaço, a escola, é significado e ressignificado a partir das alunas e alunos, que podem 

incorporar discursos já existentes, mas que também resistem a partir de suas próprias 

ideias e construção de mundo.  

 Vejo então na escola o potencial para transformações significativas principalmente 

no modo de pensar esse sujeito, que construído de suas relações socias de poder, pode 

ou não compreender o lugar que ocupa e indo além escolher ocupar outros lugares. A 

educação precisa ser uma troca de conhecimentos em que o aluno sinta liberdade de se 

expressar e que a aula seja um processo de constituição e não apenas absorção de 
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conteúdos pré-estabelecidos, mas que exista liberdade para discussões em sala sobre 

assuntos que possam ser ligados ao dia a dia deles. 

 As resistências cotidianas têm uma fundamental importância quando se olha a 

escola, é o local que o indivíduo passa em geral no mínimo 12 anos de sua vida, fora o 

seio familiar, é o espaço de maior construção desse sujeito, e por que não ser um espaço 

que constrói para a libertação? 

 A escola é hoje um dispositivo de docilização dos corpos, mas e se no lugar disso 

tivéssemos uma educação como já diria Freire para a liberdade? Ao olhar essas 

produções de alunas e alunos, vejo um especial potencial para tal mudança. Acredito que 

seja preciso então de alternativas criativas que ajudem nesse processo de 

empoderamento do sujeito, ainda jovem, para não apenas a absorção de conteúdos pré-

estabelecidos para cumprir uma grade escolar mínima exigida, mas uma educação criativa 

que estimule e permita a reflexão e a apropriação desse aluno ou aluna para além dos 

muros da escola. 
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RESUMO: 
Sabe-se que a leitura faz parte do nosso dia a dia. É por meio desta que nos informamos, nos 
divertimos e formamos demais pessoas. Ler é ato inconsciente, visto que é uma prática muito 
exigida e tão internalizada que fazemos instantaneamente: andando nas ruas lendo panfletos, 
outdoors, placas de aviso e etc.  Nessa perspectiva de exigência, este artigo tem como objetivo 
apresentar algumas reflexões sobre a importância de formar um leitor crítico. De modo específico 
demonstrar motivos para que a criticidade deva ser trabalhada por meio das Histórias em 
Quadrinhos, incitando com isso um novo pensar acerca do papel do professor mediante às novas 
demandas leitoras. Para isso, realizou-se uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa 
baseada em Eva Maria Lakatos apud Trujillo (2003) e  Gerhardt & Tolfo (2009). Esta pesquisa teve 
como base teorias de autores, como Rildo Cosson (2009) Kleiman (1995, 1999) Mendonça (2007), 
PCN (1999) e outros que abordam sobre o assunto referido. Esta base teórica foi usada afim de 
que os objetivos De modo específico demonstrar motivos para que a criticidade deve ser 
trabalhada por meio das Histórias em Quadrinhos; Incitar uma reflexão do papel do professor 
mediante às novas demandas leitoras; e, por fim, fazer uma avaliação de como as HQs já são 
trabalhadas no âmbito escolar. Os resultados apontam que o reconhecimento do fazer do papel do 
professor recai sobre à auto avaliação de modo que consiga chegar até a realização de um leitor 
crítico que lê porque sente prazer. Para, além disso, um leitor que tem competência leitora para 
contestar, indagar, contrariar, argumentar e debater assuntos das mais variadas temáticas. Por 
isso, podemos afirmar que as HQs são completas por serem gêneros discursivos que propiciam o 
desenvolvimento e o aprimoramento por meio de tudo o que nelas está escrito.  

PALAVRAS-CHAVE: História em Quadrinhos; Leitor crítico; Letramento. 

THE USE OF PICTURES STORIES IN EDUCATION: A VERSATILE PROPOSAL FOR TRAINING 
THE CRITICAL READER 

ABSTRACT: 
It is known that reading is a part of our day-to-day. It is through this that we know, we have fun and 
we train other people. Reading is an act of the unconscious, since it is a practice that is required 
and so internalized that we do instantly: walking on the streets reading pamphlets, billboards, 
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warning signs, and etc. From this perspective of demand, this article aims to present some 
reflections about the importance of forming a reader critical.A specific way to demonstrate reasons 
for the criticality should be worked through the Stories in the Comic, urging with it a new way of 
thinking about the role of the teacher through to the new demands readers. For this, we conducted 
a bibliographic search with a qualitative approach based on Eva Maria Lakatos cited in Trujillo 
(2003) and Gerhardt &Tolfo (2009). This research was based on theories of authors such as 
RildoCosson (2009) Kleiman (1995, 1999), And Mendonça (2007), PCN (1999) and others that 
discuss about the said matter.This theoretical basis was used in order that the objectives Of the 
particular mode to demonstrate the reasons for the criticality should be worked through the Stories 
in the Comic; Inciting a reflection of the teacher's role through to the new demands readers; and, 
finally, to make an assessment of how the HQs are already worked in the school context.The 
results suggest that the recognition of the make of the role of the teacher rests on the self-
assessment so that you can get to the realization of a reader critic who reads because he or she 
feels pleasure. For, in addition, a reader who has the competence reader to challenge, to inquire, 
contradict, argue, and discuss issues of the most varied topics. Therefore, we can say that the HQs 
are full because they are discursive genres that provide for the development and enhancement by 
means of everything that is written in them. 

KEYWORDS: Comic; Reader critic; Literacy. 

EL USO DE HISTORIAS EN IMÁGENES EN EDUCACIÓN: UNA PROPUESTA VERSÁTIL PARA 
ENTRENAR AL LECTOR CRÍTICO 

RESUMEN: 
Se sabe que la lectura forma parte de nuestra vida diaria. Es a través de esto que informamos, nos 
divertimos y educamos a las personas. La lectura es un acto inconsciente, ya que es una práctica 
muy exigente y está tan internalizada que lo hacemos al instante: caminando por las calles 
leyendo panfletos, vallas publicitarias, señales de advertencia, etc. Desde esta perspectiva 
exigente, este artículo tiene como objetivo presentar algunas reflexiones sobre la importancia de 
formar un lector crítico. Demuestre específicamente las razones por las cuales la crítica debería 
trabajarse a través de los cómics, fomentando así un nuevo pensamiento sobre el papel del 
maestro a través de las nuevas demandas de lectura. Para ello, una investigación bibliográfica 
cualitativa basada en Eva Maria Lakatos apud Trujillo (2003) y Gerhardt & Tolfo (2009). Esta 
investigación se basó en teorías de autores como Rildo Cosson (2009) Kleiman (1995, 1999) 
Mendonça (2007), PCN (1999) y otros que abordan el tema mencionado. Esta base teórica se usó 
para que los objetivos demuestren específicamente las razones por las cuales la criticidad debería 
resolverse a través de los cómics; Fomentar una reflexión sobre el papel del profesor a través de 
las nuevas demandas de lectura; y, finalmente, haga una evaluación de cómo los cómics ya 
funcionan en la escuela. Los resultados muestran que el reconocimiento del papel del maestro 
recae en la autoevaluación para que pueda alcanzar la realización de un lector crítico que lee 
porque siente placer. Además, un lector con competencia lectora para impugnar, preguntar, 
contradecir, discutir y debatir cuestiones de diversos temas. Por lo tanto, podemos decir que los 
cómics están completos porque son géneros discursivos que promueven el desarrollo y la mejora 
a través de todo lo que está escrito en ellos. 

PALABRAS CLAVE: Cómics; Lector crítico; Alfabetización. 

INTRODUÇÃO 

A leitura faz parte do nosso dia a dia. É por meio desta que nos informamos, nos 

divertimos e formamos demais pessoas. Assim como também, a partir da leitura, apurar-
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se mais o vocabulário e se ajuda para uma boa interpretação de texto, fazendo com que 

consigamos ler até o que está escrito nas entre linhas.  

Um ato simples, mas que nos ensinar a compreender e a opinar em diversos 

assuntos, nos tornando capazes de Ler é ato inconsciente, visto que é uma prática tão 

internalizada que fazemos instantaneamente: andando nas ruas lendo panfletos, outdoors, 

placas de aviso e etc. A formação leitora inicia-se de duas formas: em casa, onde a família 

começa a fazer essa inserção da criança do mundo da literatura; ou na escola por meio da 

leitura de livros didáticos e paradidáticos sob a supervisão e orientação de um professor. 

 Diante do desenvolvimento atual dos alunos, é sabido que a prática leitora sofreu 

mudanças. Com os avanços tecnológicos, os livros tiveram que adaptar-se às grandes 

demandas de Tablets, Ipads e SmartPhones os quais foram inseridos na vida desse leitor. 

Entende-se aqui que o acesso aos livros em PDF decorre não somente pela grande 

utilização desses aparelhos, mas também pela falta de recurso para adquiri-los de modo 

impresso.  

 Além dos avanços tecnológicos, observa-se que houve um estouro da cultura geek 

entre os jovens fazendo com que o interesse em histórias em quadrinhos aumentasse, 

bem como o acesso a filmes e séries de adaptações dessas obras. Mediante a isso, os 

leitores sofreram mudanças tornando-se mais consumidores de uma comercialização de 

uma cultura massificada, o que resultou em leitores mais exigentes em relação ao 

conteúdo e a forma das obras. 

 Nessa perspectiva de exigência, os leitores procuram temas que lhes pedem mais o 

“debruçar” diante de temas críticos. À exemplificação, podemos citar as mazelas sociais 

as quais são problemas que já deixaram de ser apenas de uma época, visto que 

atravessam o tempo alastrando-se cada vez mais em várias partes do mundo. Essa leitura 

crítica de mundo é a atual exigência e há necessidade que se permaneça em nossos 

alunos. Tal necessidade pode ser suprida por meio de iniciativas na escola com a 

intervenção de educadores escolhendo livros que despertem a criticidade desse leitor. 

Acerca das ações que devem partir do professor para a formação do indivíduo por 

meio da leitura é uma discussão bem recorrente. Os questionamentos: “Os gêneros 

textuais que usamos são cabíveis?”, “O que estamos lendo está tendo resultados 

positivos?”, “Como realmente podemos formar um leitor crítico?”, “Eu, como professor 

possuo a criticidade adequada para repassar aos meus alunos?”. Tais perguntas são 
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primordiais para uma primeira discussão entre a escola e o corpo docente a fim de que se 

tenha um foco. 

 Admitindo como uma prática intrinsecamente ligada ao nosso cotidiano, desse 

modo, pode-se observar pela perspectiva escolar que o professor possui um papel 

inerente a essa prática leitora visto que a maneira com a qual ele mesmo lida com esse 

processo influencia em suas práticas docentes. Diante disso, a problemática encontrada é 

a inquietação dos professores na busca de novas abordagens as quais resultem em uma 

prática de leitura crítica eficaz. 

 É válido salientar que é comum ver a leitura ser tratada de forma banalizada e 

rebaixada a uma parte pequena da disciplina de Língua Portuguesa. Assim como é 

reduzida a apenas um sistema que consiste em um passo a passo programado para obter 

respostas curtas e rápidas acerca de um determinado assunto. Há de se compreender 

aqui que a leitura crítica é realizada por meio de elementos extratextos, logo, uma leitura 

rasa, a qual objetiva repostas de um texto de livro didático, não é formadora crítica.  

Assim sendo, a leitura precisa passar à assunção de um caráter formador 

resultando num aluno crítico no sentido de atentar-se ao que acontece ao seu redor e que 

é sensível às mazelas que o cerca. Um aluno capaz de inferir outros assuntos que lhe dá 

suporte para uma discussão que vai para além do que está dito e lida com o que não está 

dito. Compreende-se por “o que não está dito” um estudo semelhante a uma análise do 

discurso crítica. Portanto, é preciso que as abordagens reducionistas sejam extintas das 

salas de aula e na prática dos alunos objetivando sanar a defasagem que os alunos têm 

em relação a essa problemática.  

Partindo do princípio de que hoje se precisa atender às exigências de um leitor que 

se mostra mais crítico e de que há a necessidade da criticidade em sala de aula, bem 

como trazer textos os quais fazem parte do universo dos alunos, neste trabalho será 

utilizado a História em Quadrinhos como mediadora desse processo de politização dos 

alunos. Ademais, posicionar-se enquanto cidadão constituinte de uma sociedade em que 

se observam tantas desigualdades é prática crítica também.  

Dessa forma, o trabalho se desenvolverá por meio de pesquisa bibliográfica que 

abordará acerca da formação do leitor crítico, objetivando, de modo geral, debater sobre a 

importância de formar um leitor crítico. De modo específico demonstrar motivos para que a 

criticidade deve ser trabalhada por meio das Histórias em Quadrinhos; Incitar uma reflexão 
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do papel do professor mediante às novas demandas leitoras; e, por fim, fazer uma 

avaliação de como as HQs já são trabalhadas no âmbito escolar. 

Para melhor compreensão acerca deste artigo apresentaremos em três partes: Na 

primeira aborda-se conceitos e teorias acerca do novo fazer educacional do professor, a 

leitura como um meio de inserção social.  Na segunda abordaremos sobre os métodos 

utilizados para a realização da pesquisa. 

Na terceira parte, discute-se acerca das características do gênero histórias em 

quadrinhos, observando conceito, estrutura, linguagem, tipologia predominante, onde 

circula (qual contexto social em ele é usado) seu papel na sociedade e o seu valor 

pedagógico ao âmbito escolar para a formação do leitor. E por último, tecemos nossas 

considerações acerca do trabalho. 

1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

1.1- O “novo fazer” educacional do professor  

Acerca da necessidade de um “novo fazer” educador é algo atemporal e aqui será 

trabalhado também. De acordo com as novas demandas na educação, o professor precisa 

moldar-se para que se obtenha melhores resultados na sala de aula. Nesse aspecto, é 

importante lembrar que as ações enquanto docentes são regidas por documentos que dão 

um caminho sobre como trabalhar determinada disciplina.  

Tais regulamentações podem ser Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 

os Parâmetros Curriculares Nacionais. É relevante lembrar que tais documentos passaram 

por reformas e fizeram com o que o professor e os demais que compõem a escola, não 

pensassem mais que o Ensino Médio é uma simples fase escolar depois do Ensino 

Fundamental, assim como também não se configura apenas como preparação para a vida 

acadêmica superior, tampouco para o mercado de trabalho. 

Pode-se constatar que o Ensino Médio precisa ser contextualizado não só com os 

saberes que fazem parte das disciplinas usuais da escola, mas também do conhecimento 

crítico-social que os rodeiam objetivando a formação de jovens capacitados e 

autoconfiantes. Segundo os PCN’s (1999 p. 15)  
O currículo, enquanto instrumentação da cidadania democrática deve 
contemplar conteúdos e estratégias de aprendizagem que capacitem o ser 
humano para a realização de atividades nos três domínios da ação 
humana: a vida em sociedade, a atividade produtiva e a experiência 
subjetiva (...) 
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 Ainda nos PCN’S (1999), a Unesco aponta algumas premissas em que a educação 

para que chegue na capacitação humana deve ser pautada, pois 

O aumento dos saberes que permitem compreender o mundo favorece o 
desenvolvimento da curiosidade intelectual, estimula o senso crítico e 
permite compreender o real, mediante a aquisição da autonomia na 
capacidade de discernir. (p.16) 

  Dessa maneira, a LDB (2017) acredita que as disciplinas precisam se reorganizar 

de maneira que atenda à harmonização e à agregação da interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade. Continuando na LDB (p. 26), o inciso III do artigo 35 contido na 

seção IV reitera: 

O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 
três anos, terá como finalidades (...) o aprimoramento do educando como 
pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 
autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

 Assegurados pelas regulamentações necessárias sobre a formação do pensamento 

crítico, deve-se perceber a extrema importância de uma educação que não ensina o 

pensar, mas incita-o. É dever do educador que instigue seus alunos ao ato de buscar o 

conhecimento de modo mais aprofundado, uma vez que lhes é assegurado à ampliação 

de conhecimentos como direito. A LBD, no eixo de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, ressalta que 

É relevante também considerar as relações com as práticas sociais e 
produtivas e a inserção do aluno como cidadão em um mundo letrado e 
simbólico. A produção contemporânea é essencialmente simbólica e o 
convívio social requer o domínio das linguagens como instrumentos de 
comunicação e negociação de sentidos.(p. 19) 

 Portanto, ao se pensar em uma educação que busca o desenvolvimento da 

criticidade, entende-se aqui uma educação que abrange as mais diversificadas temáticas 

que se encontram na sociedade atual. Sobre isso, toda a regulamentação presente na 

LDB, PCN’s e BNCC supracitadas recaem em progressos que visam o alcance de 

sensibilidade, igualdade e a identidade (PCN’s1999, p. 62).  

No tocante à estética da sensibilidade, aqui se pode elencar os debates de gênero, 

religiões e etnias que compõe o nosso cenário, pois fazem parte dele todos os envolvidos 

na educação. É importante estar sempre atento à diversidade haja vista que já é realidade 

em nosso cotidiano há anos e a escola precisa “abraçar” a ideia de torná-la visível. É fácil 

notar a diversidade ser tratada de modo pejorativo, contudo escola também é ambiente de 
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debate e ascensão, entender e aceitar a diversidade é, antes de tudo, transformar mentes 

que tratam tais temáticas com preconceito e repulsa.  

No que se refere à política de igualdade, busca-se a equidade além do casos já 

citados acima, também sobre cultura, condição econômica e aparência ou condição física, 

objetivando o combate à discriminação em seu sentido mais amplo. É válido salientar que 

um dos meios é fazer o bem comum por meio do papel de protagonismo dos alunos, fazê-

los enxergar que podem e devem interpretar o papel de personagem principal da luta pela 

igualdade. 

Por fim, acerca da política de ética da identidade, é necessário que cada professor 

se faça ciente de que se constitui como mediador da construção de identidades de seus 

alunos. Logo, quando essa construção de identidade é tolhida ou interrompida, o processo 

se dá de modo forçado e não autoral. Desse modo, não se faz aqui juízo de valor sobre as 

identidades, sobre quais identidades são melhores que as outras. Ao contrário, se ensina 

a importância de deixar o processo transcorrer naturalmente. Esse processo resulta no 

desenvolvimento da sensibilidade para o reconhecimento da identidade própria e do outro.  

Todo o progresso de “um novo fazer” educacional só será posto em prática quando 

os professores enxergarem sua autonomia e se reconhecerem no papel ativo na 

transformação da educação; assim como também, a escola deve dar suporte a esses para 

que eles tenham total liberdade de agir para que se alcance a tão esperada mudança.  
O exercício pleno da autonomia se manifesta na formulação de uma 
proposta pedagógica própria, direito de toda instituição escolar. Essa 
vinculação deve ser permanentemente reforçada, buscando evitar que as 
instâncias centrais do sistema educacional burocratizem e ritualizem aquilo 
que no espírito da lei deve ser, antes de mais nada, expressão de liberdade 
e iniciativa, e que por essa razão não pode prescindir do protagonismo de 
todos os elementos da escola, em especial dos professores.(PCN’s 1999, 
p. 72) 

  

1.2. Ler é ato crítico 

 A leitura é um meio de inserção social. É por meio desta que se ensina, aprende-se 

e conquista-se o lugar no mundo. Culturalmente o ato da leitura é muito valorizado, talvez 

fazendo com que ela seja um tanto elitizada. Há discussões na sala de aula as quais 

versam sobre o que tipo de livros utilizar em sala de aula, a própria discussão das leituras 

dos clássicos, vide Ítalo Calvino. Contudo, o mais importante é que sejamos imersos no 

mundo da leitura não importando por qual meio literário.  
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 Outra discussão interessante é a do analfabetismo funcional, aquele cujo leitor faz 

somente leituras rasas atendo-se somente ao que o texto diz, não faz inferências, não 

consegue relacionar com outras leituras e não chega à competência da compreensão. 

Mediante a criticidade da qual é abordada nesse texto, tal situação é alarmante visto que 

esses leitores não conseguem chegar ao momento de perceber elementos não ditos, 

aqueles que somente com o exercício da criticidade ele chegaria.  

 Desse modo, percebe-se a importância do exercício da leitura para que se 

obtenham resultados eficazes. Ademais, tudo aquilo que nos define, colocamos em prática 

e partilhamos com os demais, perpassa-nos por meio da leitura e escrita. Portanto, 

segundo Kuenzer (2002): 
“ler significa em primeiro lugar, ler criticamente, o que quer dizer perder a 
ingenuidade diante do texto dos outros, percebendo que atrás de cada 
texto há um sujeito, com uma prática histórica, uma visão de mundo (um 
universo de valores), uma intenção”. (p.101) 

  
 Ler é muito mais do que decodificação das letras. O leitor que tem a prática crítica 

consegue ter condições de criar seu texto com base no que leu ainda que discorde ou 

concorde com o que leu primeiramente. Dessa maneira há de se perceber o leitor que 

está apto a todas as demandas que a leitura e escrita pedem. É assim que a prática de 

uma mera repetição de informações incipientes deve começar a ser extinta da sala de 

aula para que se reconheçam como sujeitos constituintes de seus próprios pensamentos, 

assim como atuantes de sua cidadania. Para Kleiman (1998, p.61) 
O ensino da leitura é um empreendimento de risco se não estiver 
fundamentado numa concepção teórica firme sobre os aspectos cognitivos 
envolvidos na compreensão de texto. Tal ensino pode facilmente 
desembocar na exigência de mera reprodução das vozes de outros leitores, 
mais experientes ou mais poderosos do que o aluno. 

É interessante como a leitura e escrita nos atravessam como práticas do nosso 

cotidiano desde sempre. Diferenciamos os brinquedos, entendemos as missões que 

precisam ser feitos nos jogos de videogames, compartilhamos nosso dia a dia nas redes 

sociais, lemos as legendas dos nossos filmes e séries, participamos de aulas que 

envolvem leitura e escrita até mesmo na hora de tirarmos a carteira de motorista e os 

demais documentos. A leitura e escrita são ações que nos acompanham desde a nossa 

infância até a velhice, logo, não há como desvencilharmos delas. 

Após muitos estudos acerca das práticas de leitura e escrita, chegou-se a um 

consenso de que a alfabetização não abrangia todos esses “atravessamentos” dessas 
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práticas, portanto houve a necessidade de criar termos os quais conseguiam compreender 

toda essa grandeza.  

Começando pelo termo Letramento, Kleiman (1995) conceitua: 
Podemos definir hoje o letramento como um conjunto de práticas sociais 
que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em 
contextos específicos, para objetivos específicos [...]. As práticas 
específicas da escola, que forneciam o parâmetro de prática social 
segundo a qual o letramento era definido, e segundo a qual os sujeitos 
eram classificados ao longo da dicotomia alfabetizado ou não alfabetizado, 
passam a ser, em função dessa definição, apenas um tipo de prática – de 
fato, dominante – que desenvolve alguns tipos de habilidades, mas não 
outros, e que determina uma forma de utilizar o conhecimento sobre a 
escrita. (KLEIMAN, 1995, p. 19) 

   
Por fim, pelo termo Letramento Literário, Rildo Cosson define como “[...] o processo 

de apropriação da literatura enquanto construção literária de sentidos” (PAULINO; 

COSSON, 2009, p. 67). Fazendo a junção das duas conceituações chega-se na ideia de 

que ensinar a ler ou escrever nas escolas por puro exercício é ultrapassado haja vista que 

estudos já comprovam a insuficiência que tem como resultado.  

Enxergando o Letramento como prática social nos ajuda a entender que é o uso da 

nossa escrita no meio social, assim como é meio de inserção e constituição de identidade 

do indivíduo. Também é o modo de como usamos essas práticas para a nossa 

comunicação, como usamos para a relação com a sociedade e traduzem nossa maneira 

de fazer e ver o mundo. Nossos saberes, nossa competência, meios de diálogo, bem 

como os vínculos de autoridade os quais são relacionados com a utilização da leitura e da 

escrita.  

2. MÉTODOS 

Este trabalho se desenvolveu por meio de pesquisa bibliográfica qualitativa cuja 

abordagem discorreu acerca da formação do leitor crítico. Segundo a teoria de Eva Maria 

Lakatos apud Trujillo (2003, p.43) “a pesquisa bibliográfica ou de fontes secundarias é a 

que especificamente interessa a este trabalho”. Trata-se de levantamento de toda a 

bibliográfica já publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa 

escrita. Ademais, segundo Gerhardt & Tolfo(2009, p. 31), “a pesquisa qualitativa não se 

preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da 

compreensão de um grupo social, de uma organização, etc.”  
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3. HISTORIAS EM QUADRINHOS: CONCEITOS E TEORIAS 

3.1-  História em quadrinhos enquanto gênero textual 

As HQ é uma leitura bastante prazerosa, visto que possui uma linguagem 

diversificada do nível mais simples ao nível culto. Possui uma pluralidade de recursos 

envolvendo a gramática de forma clara e objetiva, como as figuras de linguagens por meio 

das metáforas, ironias, que englobam as formas nas quais vêm apresentadas nos balões 

de estruturas e formas diferentes que chamam a atenção do leitor. 

Segundo Ramos (2010), as HQ são consideradas pelos PCN’s adequada para o 

desenvolvimento da oralidade e da escrita, auxiliando o entendimento e a interpretação, 

pois a HQ possui estrutura de gênero que leve a esse entendimento de conseguir 

identificar as falas de todos os personagens.  

Dessa forma, as HQ oferecem possibilidades para o desenvolvimento do leitor, por 

ser um método que desperta ainda mais o gosto pela leitura. 

3.2- O valor pedagógico das Histórias em Quadrinhos ao âmbito escolar 

 É sabido que um dos grandes desafios do professor em sala de aula é fazer com 

que seus alunos tenham o interesse de ler aquilo que esse propõe. Isso ocorre devido ao 

fato de que muitas das leituras que são propostas não fazem parte do repertório de leitura 

desse aluno. Outros nem mesmo têm qualquer tipo de repertório. Portanto, faz-se 

necessário uma maior aproximação das leituras as quais são propostas juntamente com 

as que fazem parte do dia a dia dos alunos. Propõem-se aqui as HQs visto que: 
Há várias décadas, as histórias em quadrinhos fazem parte do cotidiano de 
crianças e jovens, sua leitura sendo muito popular entre eles. [...] As 
histórias em quadrinhos aumentam a motivação dos estudantes para o 
conteúdo das aulas, aguçando sua curiosidade e desafiando seu senso 
crítico. (BARBOSA, 2004. p. 21) 

 Esses jovens costumam consumir de modo completo – roupas, livros, objetos – 

todo o tipo de produto que as HQs produzem, inclusive assistindo aos filmes de Super 

Heróis, por exemplo. Justamente por terem essa familiaridade com esses materiais que o 

uso das HQs se torna muito mais acessível para ambas as partes, tanto para o professor 

quanto para o aluno. Além do mais, para atender também aos alunos cujo repertório de 

leitura é quase nenhum ou inexistente, utilizar não só palavras como também imagens 

torna mais dinâmico o ato de aprender por intermédio da leitura.  
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Palavras e imagens, juntos, ensinam de forma mais eficiente – a 
interligação do texto com a imagem existente nas histórias em quadrinhos, 
amplia a compreensão de conceitos de uma forma que qualquer um dos 
códigos, isoladamente, teria dificuldades para agir. (BARBOSA, 2004. p. 
22) 

‘ Desse modo, o professor precisa se munir de estratégias nas quais o aluno consiga 

desenvolver esse hábito de leitura. Há de se compreender que todas as leituras são 

válidas e possivelmente uma “porta de entrada” para outras leituras, logo, tudo o que o 

alunado já trouxer antecipado deve ser considerado pelo educador de modo que não 

descrimine causando um maior distanciamento da leitura. Sendo assim,  
Os quadrinhos auxiliam no desenvolvimento do hábito da leitura – a ideia 
preconcebida de que as histórias em quadrinhos colaboravam para afastar 
as crianças e jovens da leitura de outros materiais foi refutada por diversos 
estudos. [...] Os leitores de histórias em quadrinhos são também leitores de 
outros tipos de revistas, de jornais e de livros (BARBOSA, 2004. p. 23) 

  
Contudo, ainda há barreiras quanto à aceitação do gênero que aqui está sendo 

proposto. As escolas tendem a ficar presas em gêneros e livros que já são muito 

utilizados. Esses referenciais até mesmo se apresentam de modo desatualizado para os 

alunos, pois estes não tiveram acesso aos clássicos e hoje consomem o que lhes é 

apresentado de modo mais atual.  
Apesar de já serem aceitas como objeto de leitura fora das salas de aula, 
as HQs  ainda não foram incorporadas ao elenco de textos com que a 
escola trabalha. Tampouco, alcançaram a devida atenção das pesquisa 
acadêmica. (MENDONÇA, 2007. p. 202) 

À vista disso, é necessário que tais medidas sejam postas em prática uma vez que 

há preocupação com o desenvolvimento dos alunos em todos os âmbitos, porém a 

defasagem da leitura implica em todas as disciplinas bem como nas práticas sociais de 

leitura desse indivíduo. A leitura de mundo deste perpassa por suas experiências de vida 

utilizando todas as formas de linguagem que ele encontrou em sua trajetória. Desta 

maneira, 
A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura 
desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem 
e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser 
alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o 
texto e o contexto. (FREIRE, 1988, p. 11)  

 Como já fora mencionado antes, as HQs tiveram sua utilização na sala de aula 

prejudicada por conta do pensamento acerca do gênero girar em torno do conceito de que 

eram apenas textos para fins recreativos, o que transmitia uma determinada visão que não 
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era séria para os educadores. Entretanto, em 1996, com a LDB, foi possível fazer a 

inserção deste gênero. No próprio documento pode-se ver referências à charge e à 

criticidade que envolve os gêneros que pertencem ao mesmo campo. 

 Isto posto, os PCN enfatizam o valor que os profissionais precisam atribuir ao 

trabalho com as mais variadas linguagens que se encontram aos arredores. Deve-se aqui 

também chamar a atenção para os exames e vestibulares do país cujas provas já utilizam 

o gênero história em quadrinhos. Portanto, a utilização das HQs se faz mais do que 

pertinente na educação de modo que é por meio destas que muitas ações podem ser 

feitas para a melhoria da educação objetivando a formação crítica com êxito. 

3.3- Histórias em Quadrinhos na formação do leitor 

As histórias em quadrinhos são essenciais para formação do leitor, pois faz parte do 

cotidiano das pessoas há muito tempo e que continua sendo utilizado até os dias atuais. 

Ferramenta esta que contribui para formação dos alunos, para que eles possam aumentar 

seu rendimento durante seu processo de ensino e aprendizagem. 

As primeiras histórias em quadrinhos tinham (e ainda têm) ênfase em diversas áreas 

do conhecimento desde contextos históricos, com datas importantes para sociedade, 

como também a literatura com seus contos e poesia, e também contextos sociais que 

fazem parte da vida das pessoas em diferentes formas do popular ao clássico. 

Segundo Alves (2001), as histórias em quadrinhos e os motivam e os desafiam a 

imaginação e o raciocínio tanto das crianças quantos as dos jovens para serem mais 

críticos. 
A história em quadrinhos [...] é um meio de comunicação de massas, cujas 
histórias são narradas através de imagens desenhadas e texto inter-
relacionados [...]. Além de informar e entreter, tem junto a outros meios de 
comunicação de massa em papel na formação da criança. A história em 
quadrinhos é transmissora de ideologias. (Alves, 2001,s.p) 

Esse apetrecho antigo, mas tão moderna ao mesmo tempo, que auxilia na formação 

de leitores críticos e que também desperta o lúdico dos alunos, provocando a criatividade 

de novas criações. O lúdico tem sua importância, pois absorve tanto a teoria mais 

profunda com a prática, como forma de explicar várias relações, evolvendo o cultural, 

psicológico, social entre outras características que englobam a vida do ser humano. 
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Sabe-se que as mídias estão muito presentes nas vidas dos jovens em geral, por 

isso cuidados precisam ser tomados para que o aluno não confunda as coisas e não 

levem para o outro entendimento as propostas apresentadas em sala. 

Os quadrinhos têm papel importante e estão sendo usados também nas provas de 

vestibulares e concursos públicos. Uma forma simples, mas de grande contribuição na 

formação do leitor, ampliando sua opinião e vocabulário, levando também a refletir mais 

sobre o conteúdo apresentado e outros conceitos.  

RESULTADOS 

 Diante de tudo o que já foi explanado neste trabalho, chegamos à conclusão de que 

a maneira como o professor lida com a formação leitora de seu aluno incide na 

competência leitora deste. Segundo os PCN’s: 
É tarefa de todo professor, portanto, independentemente da área, ensinar, 
também,os procedimentos de que o aluno precisa dispor para acessar os 
conteúdos dadisciplina que estuda. [...] Muito do fracasso dos objetivos 
relacionados à formaçãode leitores e usuários competentes da escrita é 
atribuído à omissão da escola e dasociedade diante de questão tão 
sensível à cidadania (BRASIL, 1998. p. 32). 

  

 Assim, torna-se comum que se pense em novas práticas de ensino de modo que se 

perceba a importância dos Quadrinhos na vida destes leitoras haja vista que se consolidou 

como um dos primeiros gêneros textuais os quais tivemos contato enquanto leitores desde 

nossa infância dada a sua existência há anos. Ramos certifica: 
De certa forma, pode-se dizer que as histórias em quadrinhos vão ao 
encontro das necessidades do ser humano, na medida em que utilizam 
fartamente um elemento de comunicação que esteve presente na história 
da humanidade desde os primórdios: a imagem gráfica. (RAMOS, 2005). 

Desse modo, observando como este gênero textual está tão presente no contexto 

atual dos alunos, não há como nem ao menos pensar na possibilidade de utilizar as HQ’s 

no âmbito escolar uma vez que pode ser um forte aliado no desenvolvimento de atividades 

em sala de aula. Acerca disso, Mendonça afirma: 
Cremos que falta à escola ainda a coragem de incorporar as HQs ao 
conjunto dos vários objetos de leitura com que já trabalha, considerando os 
como gêneros tão “sérios” (embora nem sempre sisudos) e consistentes 
para o fazer pedagógico quanto os demais, já presentes no cotidiano das 
salas de aula. Além disso, reconhecer e utilizar o recurso de quadrinização 
como ferramenta pedagógica parece impor-se como necessidade, numa 
época em que a imagem e a palavra, cada vez mais, associam-se para a 
produção de sentido nos diversos contextos comunicativos.(MENDONÇA 
apud Dionísio et. al, 2007, p. 207) 
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 Portanto, dentre alguns “porquês” acerca da importância da utilização das HQ’s em 

sala de aula, enfatizamos aqui a preparação do alunado para o mundo resultando em um 

aluno sensível às temáticas de assuntos críticos que o rodeia. Ainda segundo os PCNs 

(1997), 
Os quadrinhos devem estar e estão inseridas nos conteúdos de temas 
transversais que tratam de questões sociais (saúde, orientação sexual, 
cultura, meio ambiente e ética). Organizadas em diversas linguagens, as 
histórias em quadrinhos viabilizam diferentes contextos e produzem 
informações vinculadas aos temas sociais.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Debater sobre a importância de formar um leitor crítico nos propiciou primeiramente 

compreender acercado novo fazer educacional. Tal estudo nos levou a compreenderque, 

tempos atrás oprofessor era considerado como o único detentor do conhecimento, no 

entanto, com o advento das novas tecnologias, todo este saber está amplamente 

disponibilizado nas plataformas digitais, multimídias, livros e etc. Logo, o papel do 

professor também passou por transformações, tornando-se um agente do fazer pensar. 

Criando no indivíduo a vontade de buscar por novos saberes, aguçando a sua 

curiosidade, provocando a inteligência, levando-o à interação com as informações que o 

rodeiam. Para auxiliar o docente no percurso da sala de aula foram instituídos 

documentos oficiais da educação brasileira, os quais utilizamosaLei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional e os Parâmetros Curriculares Nacionais, que norteiam este tópico 

do trabalho.  

Abordar sobrea criticidade da leitura, e os novos termos emergentes de letramento 

pautados sobre os estudos de AngelaKleiman (1995) e RildoCosson (2009) ficou evidente 

que Ler não significa apenas decodificar códigos linguísticos. Compreende-se que ler vai 

muito além disso, as linhas de um texto possui intenções, sujeitos envolvidos e infindáveis 

características, cabendo ao leitor perceber as inferências presentes no assunto escrito. 

Tendo em vista isso, o termo letramento ultrapassa o limite de ler e escrever, mostrando 

anecessidade da interação entre leitura e a escrita dentro e fora do contexto escolar, desta 

forma, pode-se detectar como a pessoa sabe fazer uso da leitura e da escritacomo prática 

social. 

Ao questionarmos a relevância do gênero textual Histórias em Quadrinhos, tendo 

seu conteúdo teórico embasado pelo autor Alexandre Barbosa (2004), Paulo Ramos 
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(2010) nos levou a refletir que as Histórias em Quadrinhos não eram devidamente 

privilegiadas pelos professores e a escola como um todo, todavia ultimamente tem-se 

percebido sua importância pedagógica a qual pode contribuir com ambos os lados. Mas, 

mais precisamente uma grande capacidade vem sido notada mediante a utilização das 

HQs no ensino.  

 Por conseguinte, a análise bem pensada do docente em conjunto com a escola a 

fim de propiciar por meio das HQs, o ensino pode corroborarpara um maior conhecimento 

sobre a linguagem verbal e não verbal pelo qual esse gênero é constituído. 

 Assim, fica evidenciado que é importante frisar que a escola precisa demonstrar o 

interesse no uso de novas abordagens visando atender às demandas atuais dos seus 

alunos-leitores, bem como os alunos também precisam ser apresentados a gêneros 

textuais que também atendam às demandas do que lhes é exigido tanto em sua vida 

escolar quanto nas mais variadas ações que são perpassadas pelas práticas sociais da 

linguagem. 

 Conclui-se, que o reconhecimento do fazer do papel do professor recai sobre à auto 

avaliação de modo que consiga chegar até a realização de um leitor crítico que lê porque 

sente prazer. Para, além disso, um leitor que tem competência leitora para contestar, 

indagar, contrariar, argumentar e debater assuntos das mais variadas temáticas. Por isso, 

podemos afirmar que as HQs são completas por serem gêneros discursivos que propiciam 

o desenvolvimento e o aprimoramento por meio de tudo o que nelas está escrito.  

A abordagem sobre a pesquisa dissertada tornou-se essencial para nós, enquanto 

educadoras, aprimorarmos nossos conhecimentos na ciência da educação, visto que, o 

profissional do campo educacional precisa estar em constante investigação dos fatores 

que cercam o contexto da sala de aula. Fazendo-se necessário uma autorreflexão de suas 

práticas e de suas estratégias para o pleno desenvolvimento do aluno. Assim sendo, o 

trabalho de pesquisa contribuiu para o processo de formação continuada a fim de que 

nossa proposta seja favorável a uma educação orientadora de pensamento crítico. 
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DO IMPRESSO À VOZ: CAMINHOS PARA A PERFORMANCE EM SALA DE AULA 
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RESUMO: 
O presente artigo é um recorte de minha dissertação de mestrado intitulada “O sensível na escola: 
Oralidade e perfomance em Jaques Flores, da Academia do peixe Frito” na qual foi realizado um 
estudo sobre o sensível, mediado pela performance, a partir da contação de histórias na escola e 
propôs refazer o caminho poético-metodológico para se chegar à performance, culminando com a 
contação da crônica “Vamos comer peixe frito?”, de Luis Teixeira Gomes, o Jaques Flores. 
Problematizava, questões como o sensível, Maffesoli (1998), a partilha do sensível Rancière 
(2009). Interligando a educação pelo sensível ao cotidiano, utilizou-se o fio da palavra, que tecia 
as narrativas que passaram a fazerem-se presentes na escola, as quais “mundiaram”, 
fortaleceram laços, por meio da oralidade e da performance, categorias estudadas por Zumthor 
(1993, 2000, 2005, 2010). O norte metodológico utilizado foi o da pesquisa-ação, por possibilitar 
ao pesquisador estar inserido na realidade que pesquisa (THIOLLENT, 2011). Assim, após revisitar 
minhas memórias individuais e coletivas (HALBWACHS, 2013), refiz o percurso de minha história 
como professora/diretora/contadora, e coletei dados para a pesquisa durante narrações que foram 
registradas por alunos-ouvintes, do Ensino Fundamental da Escola Estadual Amazonas de 
Figueiredo, onde atuo como gestora educacional e contadora de histórias.  

PALAVRAS-CHAVE: Performance; Oralidade; Contação de histórias; Educação do sensível. 

FROM PRINT TO VOICE: PATHWAYS FOR CLASSROOM PERFORMANCE 

ABSTRACT: 
This article is a summary of my master's dissertation entitled "The Sensitive in School: Orality and 
Perfomance in Jaques Flores, from the Academy of Frito Fish", in which a study on the 
performance-mediated sensitivity was carried out from the counting of stories in the school and 
proposed to retake the poetic-methodological way to reach the performance, culminating in the 
account of the chronicle "Let's eat fish fried?" by Luis Teixeira Gomes, Jaques Flores. 
Problematizava, issues like the sensitive, Maffesoli (1998), the sharing of the sensitive Rancière 
(2009). Interconnecting education by the sensitive to the day-to-day, the thread of the word was 
used, which weaved the narratives that became present in the school, which "wearned", 
strengthened ties, through orality and performance, categories studied by Zumthor (1993, 2000, 
2005, 2010). The methodological north used was the research-action, for enabling the researcher 
to be inserted in the reality that research (THIOLLENT, 2011). Thus, after revisiting my individual 
and collective memories (HALBWACHS, 2013), I retraced the course of my history as a teacher / 
director / accountant, and collected data for research during narrations that were recorded by 
student-listeners, Elementary School Amazonas de Figueiredo, where I work as an educational and 
storytelling manager. 

KEYWORDS: Performance; Orality; Storytelling; Education of the sensitive. 
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DE LA IMPRESIÓN A LA VOZ: CAMINOS PARA EL DESEMPEÑO EN EL AULA 

RESUMEN 
Este artículo es un recorte de la disertación de mi maestría titulada "Lo sensible en la escuela: 
oralidad y rendimiento en Jaques Flores, de la Academia de pescado frito" en el que se realizó un 
estudio sobre lo sensible, mediado por el rendimiento, basado en historias en la escuela y propuso 
volver sobre la forma poético-metodológica para llegar a la actuación, culminando con la crónica 
de "¿Comamos pescado frito?", de Luis Teixeira Gomes, Jaques Flores. Él problematizó temas 
como el sensible, Maffesoli (1998), el intercambio del sensible Rancière (2009). Al vincular la 
educación con lo sensible a la vida cotidiana, utilizamos el hilo de la palabra, que tejía las 
narrativas que llegaron a estar presentes en la escuela, que "mundanas", fortalecieron los lazos, a 
través de la oralidad y el rendimiento, categorías estudiadas por Zumthor (1993, 2000, 2005, 
2010). La pauta metodológica utilizada fue la de investigación en acción, ya que permite que el 
investigador se inserte en la realidad que investiga (THIOLLENT, 2011). Por lo tanto, después de 
volver a visitar mis recuerdos individuales y colectivos (HALBWACHS, 2013), volví sobre mi 
historia como maestra / directora / contadora y recopilé datos para la investigación durante las 
narraciones que fueron grabadas por los estudiantes que escuchaban de la Escuela Primaria State 
School. Amazonas de Figueiredo, donde trabajo como gerente educativo y cuentista. 

PALABRAS CLAVE: Rendimiento; Oralidad; Narración de cuentos; Educación de los sensibles. 

A DIRETORA CONTA HISTÓRIAS NA ESCOLA 
O gestor escolar deve buscar garantir que a escola, em sua diversidade, trabalhe 

para que seus alunos e a comunidade possam ampliar seus olhares para a realidade 
circundante, o que os faz perceberem-se como sujeitos capazes de agir de forma 
transformadora sobre ela e, desse modo, potencializar as habilidades dos sujeitos 
envolvidos no fazer pedagógico, educar na vida e para a vida. 

Como gestora escolar, observei a necessidade de revisitar a teoria sobre gestão, 
visando dar força à minha prática nesse campo. Quanto à atuação do gestor escolar, Ilma 
Veiga (2003) destaca que 

Identificar a estratégia do gestor no projeto político-pedagógico é, antes de 
mais nada, localizar os elementos que propiciam a investigação-ação que 
exige novas formas de organização, a combinação e utilização de várias 
técnicas investigativas. É certo que as inovações se desenvolvem na 
prática cotidiana, ou seja, realizam-se no processo de construção/ 
implementação dos projetos pedagógicos (VEIGA, 2003, p. 274). 

Além de procurar atender às demandas que a função de gestor exige, como a de 
organizar todo o sistema escolar, coordenar o planejamento de ações pedagógicas, 
administrar as questões financeiras e dar vazão às querelas administrativas, fazia-se 
necessário atentar ao trabalho pedagógico de ensino-aprendizagem, buscando construir 
ações para que a formação de leitores acontecesse de forma consistente, permanente e 
efetiva, visando, assim, contribuir na formação dos indivíduos em sua amplitude, 
atendendo às suas necessidades, das mais elementares às mais complexas, ações que 
iam ao encontro do ato de educar para o sensível. 

Partilhar o sensível, como já foi dito, é uma escolha. Mas escolher é um ato político, 
como já citado por Rancière (2009). O professor, o diretor, enfim, o educador que opta por 
ser um contador de histórias (reforço aqui que ser um contador não é apenas dizer uma 
história esporadicamente) faz uma escolha, complexa escolha por conduzir seu ato 
educativo pelo viés do sensível, o que significa, em muitos momentos, ‘remar contra a 
maré’ da mesmice e da alienação do insensível. Ao escolher tornar-me uma diretora 
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contadora de histórias, assumi um compromisso com a ancestralidade e com uma 
dinâmica do narrar, com a introdução da voz poetizada no cotidiano da escola que até 
então se fechava para essa inovação. 

Figura 01 – Contação de histórias em evento para a comunidade escolar 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora (2012). 

Outra escolha foi apresentar um repertório amplo de histórias, das mais variadas 

culturas, mas sem deixar de dar ênfase, principalmente, às narrativas do imaginário 

amazônico, compreendendo a importância de demarcar esse espaço tão específico e 

diverso em que vivemos. 

Quando me propus a contar histórias nas salas de aula da Escola Estadual 

Amazonas de Figueiredo, tinha muito claro em mente que não iria “didatizar” o ato de 

contar, propondo, por exemplo, exercícios enfadonhos ou propondo aos alunos interpretar 

as narrativas, por compreender que as histórias devem ter respeitado seu tempo de 

maturação em cada pessoa. Histórias narradas propiciam, dentre outras, a criação ou 

ampliação do vocabulário de imagens internas por parte do ouvinte; a experiência da 

performance, do encontro entre o contador de histórias e os ouvintes, é singular  e 

reverbera em cada ouvinte de forma subjetiva.  

Escolhas feitas, deu-se o momento de pensar como aconteceriam as inserções em 

sala de aula, afinal, eu, diretora, não me encontrava no papel de regente de turma (ou de 

várias turmas, como quando era professora de sala de leitura): encontrava-me na função 

de diretora da escola, função a qual traz em si um ‘peso’, um ‘ranço de formalidade’. 

Houve mesmo colegas professores que chegaram a questionar se eu, com aquela 

transposição de papéis, não perderia minha autoridade. Naquele momento, afirmei que, 

pela experiência adquirida como contadora de histórias nas turmas em que atuei como 

professora, muito ao contrário, nossa relação certamente iria melhorar, pois 
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construiríamos um laço de afetividade, marcado pela empatia que se estabelece entre 

narrador e ouvinte e isso, para uma diretora que estava assumindo o cargo, seria 

fundamental. E assim aconteceu. E segue acontecendo, embora por situações várias, não 

mais tantas vezes quantas foram no período de 2012 a 2015, mas sigo contando histórias 

para os alunos e acreditando no ‘fio condutor’ que nos une que é o da narrativa.  As 

imagens a seguir registram a interatividade entre a contadora e seu público, marcada, 

cada vez mais, pela afetividade: 
Figura 02 – Contação de histórias em sala de aula 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 2016 e 2018 (respectivamente).  

Por vezes, alguns professores que passaram a valorizar o ato de contar histórias 

para os alunos chegaram a incluir em seus planos de aula algumas narrativas e me 

solicitavam que as contasse aos alunos, “para que fique mais forte na memória deles”, 

disse-me certa vez uma professora. Tais convites não eram recusados, haja vista que é 

um processo de conquista também da equipe docente, o que configura uma possibilidade 

de ter novos adeptos, mais professores contadores de histórias na escola, ainda que 

tímidos, mas dispostos a seguir com a prática com suas turmas.  

A repercussão dessa ação não poderia ter sido melhor, houve, pois, uma grande 

aceitação por parte dos alunos. A primeira narrativa, um reconto do Mapinguari , ocorreu 176

numa turma do terceiro ano do Ensino Fundamental e foi muito bem recebida por meninos 

e meninas que se permitiram ‘embarcar’ na trama da narrativa, devidamente adaptada ao 

contexto. 

 Mito amazônico. Ser que parece um macaco gigante, mas que apresenta como característica marcante uma boca gigante na barriga e um grande olho no 176

meio da testa. Conforme as histórias correntes, o Mapinguari habita a floresta e se alimenta de vísceras humanas. A versão que narrei ouvi da boca de um 
narrador criança, que me marcou muito pela comicidade, diferente de tantas versões em que só é revelada a crueldade do Mapinguari.
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Ao final da narrativa, estávamos, todos juntos, rindo, enlaçados numa atmosfera 

afetuosa, vibrante, enfim, enternecedora, foi quando uma aluna, de repente, disse: 

“diretora, conta outra vez! ”. A frase foi de tamanho apelo que passou a denominar a 177

ação. O ‘conta outra vez’ tornou-se um pedido recorrente nos mais diversos momentos da 

contação de histórias. Daí que, nos momentos diversos de interação, foram narrados 

muitas vezes contos os mais diversos: clássicos da literatura universal e nacional e 

também as narrativas da mitopoética amazônica, que, por sinal, ganhou a preferência dos 

pequenos, afinal, considerando-se o contexto de pertencimento cultural em que estamos 

inseridos, não podiam ficar de fora a Cobra Grande, a Matinta Pereira e o Boto, entre 

outros seres míticos da floresta. 

Ressalte-se que alguns alunos, principalmente os mais velhos, nos momentos de 

narração, faziam questão de demonstrar que não estavam interessados na história 

‘representada’; gostavam de mostrarem-se indiferentes ao que estava sendo narrado, 

mas, no decorrer da narração, a desfaçatez se diluía e suas “entregas” ao processo 

tornavam-se perceptíveis quando a trama os prendia e não os deixava permanecer na 

inicial indiferença: olhos atentos, sorriso aberto, expressão de leveza e, com o passar do 

tempo, alguns desses alunos passaram a ser os primeiros a pedir aos colegas que 

silenciassem para ouvir a narrativa que seria apresentada. Observou-se também que, 

após os momentos de narração, o grupo de alunos ficava mais próximo, caracterizando 

um aconchego próprio das rodas de histórias tradicionais, ali aclimatadas no contexto 

escolar. 

Sabe-se que o ser humano sempre procurou viver agrupado. Inicialmente, estar em 

grupo representava proteção dos perigos que lhe espreitavam; assim, estar junto era uma 

forma de garantir a sobrevivência da espécie.  O que se presencia na atualidade, quando 

das rodas de histórias, é o aconchego, a troca de afeto, proporcionados pelas vozes que 

se desfiam no ar e chegam ao corpo dos ouvintes, que os interpretam e os ressignificam, 

conforme suas expectativas e seus sentimentos. 

Diferente do narrador tradicional, que ‘conta de memória’ aquilo que conheceu por 

meio da tradição e, de tanto ouvir, ele guarda o registro na memória e o reconta de forma 

envolvente e hipnotizante, o contador contemporâneo, como já citado anteriormente, 

busca, muitas vezes nos livros, as histórias que irá narrar, decora seu repertório que é, 

 Vejamos que a estudante-ouvinte, num misto de admiração e respeito, usa o vocativo ‘diretora’, o que demonstra que a escola, embora seja o espaço ‘do 177

formal’, abriu-se para experiências lúdicas, como a contação de histórias.
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várias vezes, filtrado pelo coração e flui até os ouvidos carentes de tramas e enredos. 

Assim, faz-se necessário que o contador possa encontrar, traçar, construir o caminho para 

chegar à performance, de modo a alcançar seu público, esteja ele num teatro, num círculo 

ao ar livre ou numa sala de aula. 

No próximo tópico, apresento o “mapa” que “desenhei” e sigo para chegar a uma 

performance na escola. Ressalto que não se trata de uma receita, muito menos do único 

caminho possível para a realização de tal tarefa, o que detalho a partir de agora é, antes 

de tudo, o compartilhar de uma experiência. Tomei como referência o planejamento, a 

preparação e a apresentação da crônica “Vamos comer peixe frito?”, de Luis Gomes 

Teixeira, o Jaques Flores. 

DO IMPRESSO À VOZ: caminhos para a performance em sala de aula 

O ponto de partida para o início da performance é o próprio texto. O encontro do 

contador com a história a ser narrada desperta de imediato o desejo de recontá-la, pois o 

que a narrativa traz reverberou nesse contador, fazendo aflorar sentimentos, reflexões, 

emoções, que fazem com que ele perceba a potência narrativa do texto. Acerca desse 

fenômeno, Celso Sisto (2012) explica que, 
Ao preparar uma história para ser contada, o contador tenta, mesmo sem 
saber ou se dar conta, premeditar, antecipar o que vai acontecer com o 
ouvinte, tomando por base os efeitos que este ou aquele recurso provocam 
nele mesmo. O efeito provocado no ouvinte tem um pouco de 
previsibilidade e um pouco de obscurecimento (SISTO, 2012. p. 46). 

O autor, referência, em se tratando do assunto abordado, afirma a necessidade de 

que o contador esteja inteiro na preparação da contação, deixando fluir suas emoções. 

Isso feito, ampliam-se as possibilidades de alcançar os ouvintes, tocar-lhes os sentidos, 

instigar a emoção sinestésica de que falamos anteriormente, no ato da narração. 

Faz-se necessário também que o narrador tenha um olhar apurado para o texto, no 

sentido de analisá-lo e compreendê-lo em sua totalidade, a fim de perceber os atrativos, 

os elementos que podem mostrar que aquele texto pode culminar numa boa contação de 

histórias. O texto “Vamos comer peixe frito?”, de Jaques Flores, atraiu-me inicialmente 

devido a três traços fundamentais que ele apresenta: o elemento afetivo (vínculo 

subjetivo), a singularidade poética e as múltiplas possibilidades do texto. 

O aspecto afetivo refere-se ao fato de a edição que recebi desse livro ter pertencido 

a uma professora muito querida do Ensino Médio, Josse Fares, educadora que me 
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despertou o interesse pela Literatura. Lá se encontrava a assinatura do pertencimento: 

‘Josse’, e eu não pude me furtar a esse laço tão subjetivo que me envolveu naquela 

escrita literária. 

A singularidade poética diz respeito à peculiaridade da escrita de Jaques Flores que 

me cativou: o autor é um exímio contador de histórias, representa bem o tipo de contador 

descrito por Walter Benjamin, o qual corresponde àquele que conhece bem sua cidade, 

sua gente, enfim, sua cultura, e conta o que observa no cotidiano. Ainda me chama a 

atenção o fato de suas crônicas serem narradas de forma bem-humorada. 

O terceiro traço que mencionei da obra de Jaques Flores é a possibilidade narrativa 

que o texto apresenta, observando-se que, na escrita desse autor, consegue-se perceber 

marcas da oralidade, o que possibilita o retorno da letra para a voz com maior fluidez 

narrativa. Acrescente-se a isso o fato de sua escrita estar intimamente ligada ao ethos 

amazônico, nosso jeito de ‘ser e estar no mundo’. 

Após estar íntima do texto – o procedimento de memorização já se deu como num 

circuito de laços e entrelaçamentos afetivos –, procuro narrá-lo em voz alta, para mim 

mesma; é preciso que se diga que tenho a necessidade de ouvir minha narração. Mais 

recentemente, adquiri o hábito de gravar a história que vou contar, assim posso verificar o 

tempo de duração do enredo, posso perceber seu ritmo e adornar a história. Não há, 

então, como afastar-se do ditado popular que diz: “quem conta um conto aumenta um 

ponto”. 

Trabalhadas as artimanhas para reter o texto na memória, os artifícios de absorver 

o ritmo da narração, passo à construção do ‘corpo da narrativa’, na verdade, à preparação 

do corpo para a narrativa sustentar-se e acontecer. Sisto (2012) fala da existência de três 

tipos de gestos (o ilustrativo, o enfático e o sintético) e os detalha: 
O gesto ilustrativo é o mais comum e o mais usado. Ele é descritivo e, por 
isso mesmo, de fácil e rápida decodificação. [...] Os gestos enfáticos são 
gestos de força, gestos para reforçar o que estamos dizendo, para chamar 
a atenção sobre aquilo que queremos destacar. [...] Os gestos sintéticos 
são mais simbólicos, porque são mais metafóricos. Formam-se nas 
estruturas de significação mais seletivas e, por isso, passam a ser a 
expressão pessoal de algo que está sendo dito (SISTO, 2012, p. 49-50). 

É imprescindível avaliar a construção corporal de uma história, o que significa 

selecionar os tipos de gestos que a história pede, afinal de contas, a relação corpo e voz é 

inerente e necessária à construção da performance. Como citei acima, a forma com que o 

narrador Jaques Flores apresenta os tipos humanos salta aos olhos do leitor e me 

442



chamam a atenção. Logo, meus gestos vão buscando representar alguns dos tipos 

humanos explorados na crônica  estudada. 178

O CAMINHO 
Já elucidei anteriormente os motivos pelos quais o texto “Vamos comer peixe frito?”, 

de Jaques Flores, foi escolhido e ‘me escolheu’. Assim, reafirmo que o início do caminho 

para chegar à performance é justamente o próprio texto, é exercitar a leitura 

“investigativa”, isto é, ler  e reler o texto, procurando apropriar-se de todos os detalhes 

possíveis da narrativa, atendo-se principalmente às possibilidades imagéticas que o texto 

apresenta, haja vista que, no momento da narrativa, a riqueza de imagens irá alimentar a 

ligação entre narrador e ouvintes. Nessa perspectiva, estudar o texto a ser narrado é 

extremamente necessário para que o contador possa desvelar os segredos e as 

potencialidades dessa narrativa.  

Nas pesquisas que empreendi, encontrei duas edições da obra Panela de Barro, na 

qual está inserida a crônica “Vamos comer peixe frito?”. A primeira foi publicada no Rio de 

Janeiro, por Andersen Editores, em 1947; a segunda, em Belém, pela Fundação Cultura 

do Pará Tancredo Neves, datada de 1990. A seguir, há a imagem da capa da edição de 

1947: 

Figura 3 – Capas das edições de 1947 e 1990 da obra Panela de Barro, respectivamente 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.traca.com.br/livro/104805/>; <http://www.icbsena.com.br/

autor_livrophp?autor_livros=Flores,%20Jaques>. Acesso em: 17 mar. 2018. 

 O texto de Jaques Flores é uma crônica híbrida, haja vista que o autor transita pelo Jornalismo e pela Literatura e sua escrita traz informação, não somente a 178

“noticiosa”, mas também aquela que apresenta um leque de possibilidades ao leitor, que passa a conhecer, de forma mais ‘aproximada’, como que numa conversa 
informal, as pessoas, seus hábitos e suas atitudes.
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.                                                                                                
Antes de seguir o caminho de “roteirizar” a narração, é preciso esclarecer que, para 

realizar tal ação na escola, mesmo sendo a diretora, e justamente por não querer usar de 

tal prerrogativa, procurei a gestora da USE, professora Rosangela Potter da Rosa, minha 

chefia imediata, munida de documento de autorização expedido pela universidade que 

descrevia como seria o processo de pesquisa, para solicitar sua autorização para o 

intento, a qual foi concedida (o documento encontra-se nos anexos). Para participar da 

investigação, foram escolhidas as turmas de quarto e quinto anos do Ensino Fundamental. 

Justifico a escolha das turmas: os alunos de quarto e quinto anos das turmas de 2018, em 

sua maioria, estão na escola há quatro e cinco anos, respectivamente; por conta disso, 

vivenciaram muitas sessões de narração feitas por mim durante esses anos, ou seja, são 

alunos-ouvintes experientes, pois, por assim dizer, nosso contrato do Era uma vez... 

vigora há algum tempo entre nós. 

Foram selecionados seis alunos (três do quarto ano e três do quinto) para serem os 

‘cinegrafistas’, os que iriam segurar o “espelho” para ver refletida a performance. O 

processo foi simples: os alunos foram chamados e lhes perguntei se aceitavam fazer o 

registro de uma contação minha por meio de celular ; esclareci aos alunos que esse 179

registro seria para meu trabalho de conclusão do mestrado na universidade, e então eles, 

crianças da era digital que são, aceitaram de pronto. 

A narração se deu em sala de aula, mas somente estavam presentes a contadora e 

os alunos que iriam registrar, haja vista que, nesse espaço, com todos os alunos 

presentes, poder-se-ia correr o risco de eles mostrarem imagens dos colegas, o que 

poderia gerar problemas quanto ao uso de imagem das crianças, além disso, o objetivo 

era o registro da imagem da contadora em performance. 

Foram entregues os celulares, um aparelho da contadora e dois emprestados para 

a ação, todos preparados para a função vídeo, com memória para suportar o tempo da 

narração e colocados em “modo avião”, para que não houvesse interrupções por ligações 

e/ou mensagens via internet. Foram feitas gravações teste, para realizar uma série de 

verificações: melhor posicionamento da contadora e de quem estava gravando, luz, 

volume da voz etc., mesmos assim algumas situações inesperadas aconteceram: na 

primeira sessão, uma das crianças acabou não gravando a performance; na segunda 

sessão uma das crianças apagou, sem querer, a gravação e, um dos celulares de uma 
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outra criança, acabou a memória e a narrativa ficou incompleta. Assim, foi realizada uma 

terceira sessão para ter mais ‘olhares’ sobre a performance. Ressalte-se que, apesar de 

os alunos estarem para o registro, sua presença foi crucial para a performance, haja vista 

que o contador, apesar de se preparar, planejar para a narração, precisa do “diálogo” com 

o ouvinte, em presença, para conduzir a narrativa, pois o ouvinte, por meio de olhares e 

expressões, dá ritmo e desenho à performance do contador. 

A descrição do caminho neste estudo acontece em paralelo à preparação para 

performance do texto escrito de Jaques Flores. ‘Tecnicamente’ se deve fazer uma 

narração para dizer o que foi feito na performance em tela, refletida nas imagens feitas 

pelos alunos, analisando as possibilidades narrativas que o texto traz. O que se deseja 

aqui é trabalhar os processos enunciativos de performance e o modo como o texto passa 

a ser preparado para o ato de contar. Sigamos o caminho... 

O título do texto de Jaques Flores é uma pergunta-convite, mas, para não ‘dar o 

serviço’ ao ouvinte, logo na primeira frase da narração, uso como estratégia uma 

provocação interrogativa, elaboro perguntas como: “Vocês sabiam que as cidades podem 

ser caracterizadas pelo modo como as pessoas se alimentam? Qual seria uma marca de 

Belém, nossa capital? Qual comida seria nossa marca?”. Claro que as respostas baseiam-

se no contexto de agora e assim se vai instituindo nosso (meu e do texto) “contrato” com a 

plateia, que tende a envolver-se no jogo narrativo. 

Figura 04 – Trecho inicial da crônica “Vamos comer peixe frito?”, de Jaques Flores 

 
Fonte: FLORES, Jaques. Panela de Barro. Rio de Janeiro: Andersen, 1947, p. 153. 

445



Depois, situo a plateia no tempo-espaço do “há muito tempo...” e lhes digo o mote 

da história: “antigamente, em Belém, o peixe frito era uma comida tão presente na vida 

das pessoas, que era vendido em porções nos pequenos comércios, tabernas, botecos da 

cidade; o peixe era considerado comida da gente humilde”. Na sequência textual, Jaques 

descreve um pequeno comércio local, encontro com o peixe frito. Para a narrativa, esse 

percurso e a descrição do ambiente são extremamente necessários para gerar nos 

ouvintes a construção imagética. 

Descrever, com alguns detalhes (para aguçar a curiosidade dos ouvintes) a 

“quitanda”, a taberna retratada, como são chamados hoje em dia esses pequenos 

comércios dos subúrbios de Belém, é importante para a narrativa, assim como descrever 

o tabuleiro com peixe frito, acionando o paladar e o olfato da plateia: um dos pontos fortes 

do processo de enunciação oral. 

Seguindo o ‘desenho’, Jaques, na narrativa, ressalta o fato de que o peixe era 

vendido em porções, em postas, e as pessoas compravam de acordo com o que o seu 

bolso pudesse. Cito também a crise de pescado da época, descrita por Jaques, que fez 

com que os vendedores de peixe frito mudassem a espécie de peixe para não faltar a 

iguaria no mercado, conforme se observa no texto constante na Figura 13: 

Figura 05 – Trecho da crônica “Vamos comer peixe frito?”, de Jaques Flores 

 
Fonte: FLORES, Jaques. Panela de Barro. Rio de Janeiro: Andersen, 1947, p. 154. 
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Levei para a voz também o fato de que o “peixe frito deixou de circular apenas 

pelos bairros pobres”, podendo ser encontrado nos cafés “chics” do centro da cidade e 

nos restaurantes dos hotéis, fazendo a ressalva do autor de que o melhor lugar para se 

consumir o peixe frito seria o mercado e que, quando não se encontra peixe para vender 

ali, nos termos da época, “o negócio estava vasqueiro, vasqueiríssimo”, isto é, estava 

difícil. 

Outro ponto que me chamou a atenção nessa crônica de Jaques Flores é sua 

capacidade de observação e análise dos tipos humanos da Belém do seu tempo e do 

contexto social no qual estão inseridos. Jaques é um exímio ‘pintor de costumes’, o que 

possibilita, salvo engano, uma ‘viagem no tempo’. A seguir, apresento um trecho da 

crônica em que essa peculiaridade do narrador transparece nas linhas do texto: 

Figura 06 – Trecho da crônica “Vamos comer peixe frito?”, de Jaques Flores 

 
Fonte: FLORES, Jaques. Panela de Barro. Rio de Janeiro: Andersen, 1947, p. 155. 

 Para traduzir essa ‘pintura’ para a narrativa e torná-la atrativa para o ouvinte, é 

importante dar ênfase à descrição desses tipos, bastando acompanhar o desenho do 

artista, haja vista que Jaques Flores deixa bem delineados os tipos humanos, suas 

vestimentas sujas ou engomadas, se engravatados ou não, quantas postas de peixe 

levavam, tudo isso é demonstrado no momento da performance como sendo uma 

característica do peixe frito: ser democrático e atender a todos os bolsos dos mais 

humildes aos mais abastados. É bem expressivo no texto o relato do cronista sobre a 

senhora “dona Chancha”, representante da camada abastada da sociedade belenense, 
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que ia ao mercado comprar seu peixe frito, levava-o embrulhado em papel especial, 

dentro de uma bolsa cara, mas não o deixava faltar à mesa. Nessa narrativa, é dada 

ênfase à quantidade de postas de peixe que ela compra, e isso aguça a curiosidade dos 

ouvintes, que literalmente “crescem o olho”, pensando em tantas postas de peixe frito... 

Figura 07– Desfecho da crônica “Vamos comer peixe frito?”, de Jaques Flores 

 

Fonte: FLORES, Jaques. Panela de Barro. Rio de Janeiro: Andersen, 1947, p. 156. 

No final da narrativa, sigo os passos de Jaques Flores e procuro usar sua ‘senha’ 

para deixar todos os presentes, paraenses acostumados a se deliciar com um bom peixe-

frito, com água na boca: repito o convite feito pelo autor, desde o título de sua crônica, 

retomando a relevância de se consumir peixe frito no mercado, e acrescento: “gostaria de 

convidar vocês, para que a gente possa ir bem ali, no mercado, comer uma boa posta 

daquele peixe bem fritinho que estala na boca”, sem deixar de mencionar seus 

‘companheiros’, como a farinha d’água, o limão e uma boa pimenta. 

A narrativa de Jaques Flores ‘acorda’ nossos sentidos ao falar de um prato tão 

apreciado por muitos até hoje. A prática de comer peixe frito é por vezes um ‘programa’ de 

família, seja em casa, seja nos mercados da cidade, como no mercado do Ver-O-Peso, o 

qual segue mantendo a tradição de ter presença de vendedores de peixe frito. Com o 

passar do tempo, mudaram as espécies de peixe mais usadas na iguaria hoje: os peixes 

mais consumidos são a dourada e o pirarucu. Observa-se ainda que o peixe frito segue, 

por assim dizer, como alimento democrático, pois toda sorte de pessoas, de todas as 

classes, paraenses ou turistas do Brasil e de outros países, vão ao mercado à procura do 

peixe frito, que ganhou um (novo?) parceiro: o açaí. Assim, a tradição vai se 
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ressignificando e se atualizando e o hábito de comer peixe frito segue, como na época de 

Jaques Flores, dizendo muito sobre o povo da Amazônia. 

Reconheço-me na (in)conclusão deste estudo, pois ele nasceu do interesse em 

compreender meu fazer de professora/diretora/contadora de histórias, caminho trilhado dia 

a dia, história que se renova a cada dia. Trilhando os caminhos da intuição, tal qual 

fizeram Joãozinho e Maria, no conto célebre, busquei compreender minha prática, 

acrescendo a ela reflexões teóricas. Mergulhei em minhas memórias e pude constatar que 

minha formação acadêmica foi permeada de poesia e que essa formação impulsionou 

minha escolha profissional e conduz meu fazer pedagógico, minha prática política, minha 

opção pelo sensível. 

Assim, analisando a ação de educar e sua contribuição para a liberdade dos 

indivíduos, por meio do conhecimento, ressalto a relevância do educar poético, pois ele 

possibilita o encontro-confluência com o conhecimento, sem a possibilidade da perda do 

que o ser humano tem de mais próprio: seu existir e sua humanidade. 

Cada vez mais, percebo mais relevante e intenso o ato de narrar histórias para as 

crianças, desde o mais cedo possível (já no ventre das mães, conforme o relato da 

experiência que vivi com o meu filho), pois a prática da escuta de uma história guarda em 

si segredos que irão compor o repertório de imagens internas de cada um, e esse 

repertório, quanto mais rico e diverso, contribuirá para a compreensão da realidade. 

A voz em performance, o ato de contar histórias, confirma-se assim como 

necessário fio condutor para uma educação sensível, para a escuta criativa, que amplia o 

olhar para dentro de si, para o mundo que nos cerca e para todas as cores, odores, 

texturas e sons que possibilitam inúmeras interpretações. Contar histórias também se 

constitui como um ato de resistência contra o silenciamento de comunidades tradicionais e 

das vozes do povo, “massacrado” pela cultura massificadora que visa invisibilizar o que e 

quem não faz parte de seus interesses. 

A principal fonte do contador de histórias contemporâneo é o escrito, conforme se 

discutiu no decorrer do texto, e não mais a vivência com a oralidade primária, pois é cada 

vez mais raro o encontro com contadores de histórias tradicionais. O ofício do contador é 

desenvolvido e aperfeiçoado por meio de muito trabalho e pesquisa, ao ‘ouvir’ as vozes 

nos livros e liberá-las por meio de sua voz e da expressão de seu corpo. 

Refazer o caminho poético-metodológico para se chegar à performance, ou seja, o 

caminho para a narração de uma história, aqui exemplificado a partir do texto “Vamos 
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comer peixe frito?”, de Luis Teixeira Gomes, o Jaques Flores, integrante da Academia do 

Peixe Frito, não é uma receita e sim uma partilha; foi uma vivência permeada de 

aprendizado e afetividade. Percebe-se a importância de que o contador de histórias, seja 

ele professor ou diretor, esteja comprometido com seus ouvintes, estude, planeje, tenha 

intimidade com o texto narrado. Tal intimidade provém das ‘pistas’ dadas pelo próprio texto 

em sua relação com o contador. 

O caminho escolhido por mim, na direção da Escola Estadual Amazonas de 

Figueiredo, no período de 2012 a 2015, foi o de atuar também como contadora de 

histórias para os alunos, como parte de um projeto para a melhoria da aprendizagem, 

tendo como viés o sensível despertado pelas narrativas, objetivo proposto neste estudo. 

Analisar esse caminho fez-me ampliar o olhar sobre o percurso de minha história como 

professora/diretora/contadora de histórias e, assim, foi possível constatar que o ato de 

narrar é um elemento formador do imaginário e que sua presença nos currículos escolares 

do Ensino Fundamental é imprescindível. Além disso, esta pesquisa possibilitou-me 

observar que a contação de histórias não se constitui apenas como instrumento 

pedagógico, mas representa forma exemplar de comunicação, que desperta a 

sensibilidade e mantém ancestrais e simbólicas fogueiras acesas, que são ressignificadas 

na contemporaneidade. 
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RESUMO: 
O engessamento do ensino de Literatura da escola, talvez um dos maiores problemas segundo 
Rezende (2013), não se encontra na resistência dos alunos à Literatura, nem na fragmentação dos 
livros didáticos, mas na falta de espaço-tempo na escola para esse conteúdo, que insere fruição, 
reflexão e elaboração, ou seja, uma perspectiva de formação não prevista no currículo escolar. 
Sobretudo, para que haja uma eficaz “escolarização da literatura”, o professor encontra-se como 
elo fundamental, pois sua postura mediante a formação do alunado poderá minimizar ou ratificar a 
ausência de práticas escolares que privilegie a formação literária. Para tanto, a formação docente 
é de suma importância, segundo Mizukami (2003) o saber docente requer desenvolvimento, tempo 
e recursos para que modifiquem suas práticas e construírem uma quadro teórico que auxiliem os 
alunos. Desse modo, esse trabalho procura levantar uma discussão sobre literatura escolarizada, 
currículo escolar e formação docente, ressaltando relevância de se ter no ensino fundamental 
professores proficientes na formação do alunado para que posteriormente possam ter uma 
arcabouço literário, em especial um arcabouço de cunho amazônico. A metodologia empregada 
nesse estudo tem uma abordagem qualitativa e um cunho bibliográfico. Dentre os autores 
abordados nas leituras para a construção do texto estão: Martins (2006), Mizukami (2003), 
Rezende (2013), Rösing (1996), Tardif (2002), Zilberman e Silva (2008), Zilberman (2010). 
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LITERATURE, CURRICULUM AND TEACHER EDUCATION 

ABSTRACT: 
The stagnation of school literature teaching, perhaps one of the biggest problems according to 
Rezende (2013), is not found in students' resistance to literature, nor in the fragmentation of 
textbooks, but in the lack of space-time in school for this purpose. content, which includes 
enjoyment, reflection and elaboration, that is, a perspective of formation not foreseen in the school 
curriculum. Above all, in order for there to be an effective “schooling of literature”, the teacher is 
found to be a fundamental link, because his posture through the formation of the students may 
minimize or ratify the absence of school practices that privilege literary formation. Therefore, 
teacher education is of paramount importance, according to Mizukami (2003), teaching knowledge 
requires development, time and resources to modify their practices and build a theoretical 
framework to help students. Thus, this work seeks to raise a discussion about schooled literature, 
school curriculum and teacher training, emphasizing the importance of having proficient teachers in 
the formation of students so that they can later have a literary framework, especially an Amazonian 
framework. The methodology used in this study has a qualitative approach and a bibliographic 
nature. Among the authors approached in the readings for the construction of the text are: Martins 
(2006), Mizukami (2003), Rezende (2013), Rösing (1996), Tardif (2002), Zilberman and Silva 
(2008), Zilberman (2010). 
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LITERATURA, CURRICULUM Y EDUCACIÓN PARA PROFESORES 

RESUMEN: 
El estancamiento de la enseñanza de literatura escolar, quizás uno de los mayores problemas 
según Rezende (2013), no se encuentra en la resistencia de los estudiantes a la literatura, ni en la 
fragmentación de los libros de texto, sino en la falta de espacio-tiempo en la escuela para este 
propósito. contenido, que incluye disfrute, reflexión y elaboración, es decir, una perspectiva de 
formación no prevista en el currículo escolar. Sobre todo, para que haya una efectiva 
"escolarización de la literatura", se encuentra que el maestro es un vínculo fundamental, ya que su 
postura a través de la formación de los estudiantes puede minimizar o ratificar la ausencia de 
prácticas escolares que privilegien la formación literaria. Por lo tanto, la formación del profesorado 
es de suma importancia, según Mizukami (2003), la enseñanza del conocimiento requiere 
desarrollo, tiempo y recursos para modificar sus prácticas y construir un marco teórico que ayude a 
los estudiantes. Por lo tanto, este trabajo busca generar una discusión sobre literatura escolar, 
currículo escolar y capacitación docente, enfatizando la importancia de contar con maestros 
competentes en la formación de estudiantes para que luego puedan tener un marco literario, 
especialmente un marco amazónico. La metodología empleada en este estudio tiene un enfoque 
cualitativo y una naturaleza bibliográfica. Los autores abordados en las lecturas para la 
construcción del texto son: Martins (2006), Mizukami (2003), Rezende (2013), Rösing (1996), 
Tardif (2002), Zilberman y Silva (2008), Zilberman (2010). 

PALABRAS CLAVE: literatura; Formación del profesorado; Escuela 

1 LITERRATURA E O AMBIENTE ESCOLAR. 

Zilberman e Silva (2008) discorrem que a problemática do ensino de Literatura no 

Brasil das últimas duas décadas, numa acepção ampla, demonstra que o ponto central é a 

falta de leitura, tanto dos alunos - não querem ou não gostam de ler - quanto da 

deficiência dos professores - não conseguem fazer com que os alunos aprendam os 

conteúdos referentes à Literatura. 

Sobre a ineficácia pedagógica da Literatura atual, os autores supracitados projetam 

um novo modelo de ensinar a Literatura, o qual não corresponderia nem aos tempos 

antigos (nos quais primeiramente a Literatura era dissolvida entre a Gramática, a Lógica e 

a Retórica na Grécia); nem aos posteriores quando, na Renascença, privilegiava-se o 

ensino da cultura clássica, servindo de modelo para aprendizagem das línguas grega e 

latina; tampouco ao modelo burguês, que visa a escola como qualificação da mão de obra.  

Sobre esse mesmo prisma, Vinhas (2009) discorre que é realmente um desafio 

trabalhar o ensino de Literatura do currículo oficial, pois, muitas vezes, esse ensino não 

compreende o aluno adolescente como sujeito-leitor, sendo comum a prática de leitura, 

temas e características que privilegiam a memorização. 

Zilberman e Silva (2008) destacam ainda que as obras literárias propiciam o 

alargamento da compreensão dos fenômenos da vida. Dessa maneira, uma posição 
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pedagógica eminente instigaria tais reflexões, gerando efetivas aprendizagens. Prover o 

ensino de literatura no espaço escolar de maneira significativa é em que consiste o 

principal desafio contemporaneamente. 

Nesse sentido, debater sobre a escolarização da leitura literária é muito relevante. 

Autores como Soares (apud MARTINS, 2006, p. 89), por exemplo, distingue dois tipos de 

escolarização do texto literário: uma adequada, que conduz eficazmente às práticas de 

leitura de leitura presentes no contexto social; e outra inadequada, a qual ocorre 

frequentemente em sala de aula, provocando a resistência e a aversão dos alunos aos 

livros, além de apresentar-se distante das práticas sociais de leitura. 

Numa escolarização inadequada, observa-se a ausência de uma proposta de ensino 

interdisciplinar, fator que contribui para o estudo do texto literário como elemento isolado 

das demais disciplinas, pois o aluno não percebe a integração entre a Literatura e as 

demais áreas do conhecimento. Junta-se a isso, o fato de a escola tratar a Literatura como 

uma espécie de “universo de signos agradáveis, tranquilizadores e decorativos, que ‘ajuda 

o aluno a escrever sem erros de sintaxe ou de ortografia, e indicar as datas das obras 

‘principais’ e a biografia dos autores e – o que é o mais importante – a se preparar para 

ser um bom consumidor de ‘bens culturais’ ” (MARTINS, 2006, p. 90). 

Nesse contexto educacional, é de suma importância que o professor reavalie suas 

leituras, a fim de também levar a produção de autores contemporâneos para a sala de 

aula, até com o objetivo de questionar o cânon literário posto. Nesse sentido, é importante 

trabalhar a Literatura a partir de uma abordagem que considere, por um lado, a diacronia 

(estudo do texto literário por uma perspectiva histórica); e, por outro, a sincronia, isto é, a 

análise da obra considerando as manifestações sociais e culturais do presente, as quais 

influenciam a produção e a recepção do objeto literário. Ensinar Literatura, assim, é mais 

que enumerar uma série de textos ou autores e classificá-los num determinado período 

literário, mas sim revelar ao aluno o caráter atemporal, bem como a função simbólica e 

social da obra literária (MARTINS, 2006, p. 90-91). 

Essa postura, segundo Rezende (2013, p.106), seria de uma transformação 

considerável na educação, causando um deslocamento de ir do ensino de Literatura 

para a leitura literária, uma vez que o primeiro concentra-se no polo do professor e o 

segundo, no polo do aluno. 

A história da Literatura, objetivando o nacionalismo literário, ainda é a perspectiva 

dominante no ensino de Literatura. Ele desdobra-se em uma sequência temporal de listas 
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de autores e obras do cânone literário português e brasileiro. O livro didático é o maior 

difusor dessa premissa: 
Tendo, pois, o livro didático como apoio, o mais comum é que o professor 
configure nesse trabalho as mais diferentes estratégias: uma atividade oral 
de leitura de fragmentos pelos alunos, seguidas por perguntas e respostas, 
sendo que estas já se encontram no manual do professor, ou seja, os 
alunos vão ter de se ajustar, como no leito de Procusto, a respostas 
elaboradas de antemão, que o próprio professor provavelmente tampouco 
saberia responder se não tivesse ao seu alcance, cópia (REZENDE, 2013, 
p. 101). 

O professor, acredita-se, sabe que a Literatura deve ser trabalhada por meio dos 

textos. Todavia, sob o estresse do cotidiano e carga horária máxima para ter um salário 

aceitável, a maioria dos educadores geralmente encontra no livro didático a ferramenta de 

trabalho mais acessível. Não estamos afirmando que o livro de Literatura ou de Língua 

portuguesa não devam ser usados pelo professor no trabalho com a Literatura, pois, 

atualmente, percebe-se a preocupação de vários manuais didáticos com a qualidade das 

propostas direcionadas ao texto literário. Muitas contribuições da teoria e crítica literária 

também podem ser visualizadas em diversos livros didáticos que compõem enfoques 

intertextuais, interdisciplinares e intersemióticos, enfatizando a diversidade de gêneros, 

textos e linguagens na organização didática dos conteúdos (MARTINS, 2006, p. 92). 

Apesar disso, a leitura literária, como qualquer outra prática de leitura, não deveria 

restringir-se ao livro didático, pois os alunos começam a ler apenas os fragmentos 

contidos nos manuais e, muitas vezes, não conhecem as obras originais. “Tudo depende 

da formação do professor e de sua habilidade para transformar o livro didático em aliado 

na motivação dos alunos em sala e não em apenas um único recurso que, utilizado à 

exaustão, pode tornar as aulas cansativas (MARTINS, 2006, p. 92).”  

Nos últimos quinze anos, segundo Pinheiro (2006), os livros didáticos mudaram 

sensivelmente sua apresentação. Estão maiores, bem mais coloridos, em papel de melhor 

qualidade. No plano do diálogo com as artes, o autor aponta para a relevante aproximação 

temática ou de estilo, entre um poema e um quadro, uma escultura, imagens de filmes ou 

peças teatrais. Critica-se, por outro lado, o grande destaque dado para as imagens que 

ocupam em demasia os livros que poderiam ser mais bem preenchidos com textos 

literários na íntegra. 

Mas, o que mais preocupa no livro didático, segundo Pinheiro (2006, p. 110), é o 

modelo seguido para estudar Literatura. Estuda-se mais a história da Literatura e não as 
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obras em particular. Desse modo, a opção por ensinar história da Literatura, muitas vezes 

presa a uma abordagem cronológica/evolucionista, priva o aluno de um estudo mais 

detido de um poeta, de um ficcionista ou dramaturgo. 

Como dito anteriormente, o livro didático é apenas um apoio, mas o que se constata, 

na maioria das escolas, é o seu uso exclusivo, restringindo o acesso dos alunos a 

materiais literários canônicos (brasileiro e português), o que não privilegia a utilização de 

autores e obras de expressões amazônicas. 

 O papel do professor, enquanto mediador do conhecimento e conhecedor da cultura 

local e global, é de suma importância, uma vez que contribuir para o fortalecimento/

formação identitária nortista-amazônida do alunado. O conceito de identidade utilizado 

neste trabalho está compreendido em Maldonato (2005), que concebe à identidade o 

caráter relacional, pois está sempre em um processo contínuo e de constante de 

construção. Em outras palavras, os processos de identificação só ocorrem mediante a 

percepção de que as diferenças entre o “mim mesmo” e o “outro” são essenciais para que 

se construa na relação, no encontro entre eles, um terceiro sujeito, plural, múltiplo, 

amazônico, em processo contínuo e em constante mutação, gerando assim: 
[...] minha nova identidade é um caminho: um caminho traçado pelas 
emoções que narram o que eu ainda não sou, ou seja, a coragem de um 
novo caminho e, inevitavelmente, o sacrifício daquilo que eu fui. Falo assim 
até que, narrando o que eu fui e toda a dor que senti, uma nova história 
surge [...] (MALDONATO, 2005, p. 493). 

  Nesse sentido, o professor necessitaria, entre outras coisas, reconhecer-se 

continuamente aprendendo, além de mediador do processo pedagógico; indispensável 

também ver-se como sujeito provocador da construção individual e coletiva do 

conhecimento, mediante questionamento sistemático e, ainda, deixar de simplesmente dar 

respostas “prontas”, mas passar a criar dúvidas, fazer perguntas, levando o aluno a 

pensar e a perguntar.  

Rösing (1996) evidencia que a falta de formação docente é preocupante, sua 

prática muitas vezes é pautada numa ação espontânea e profundamente intuitiva. Não 

constitui resultado de reflexão teórica consistente, capaz de direcioná-lo ao alcance do 

seu grande objetivo: o aprimoramento dos saberes do educando. 

Para Tardif (2002, p. 36), o professor é capaz de mobilizar saberes: saberes da 

formação profissional, caracterizados como conjunto de saberes transmitidos pelas 

instituições – escolas, faculdades – onde o professor e o ensino constituem objetos para 
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as ciências; saberes pedagógicos, como as doutrinas e concepções provenientes de 

reflexos racionais e normativas, que conduzem o sistema mais ou menos coerente de 

representações e de orientações da atividade educativa; saberes curriculares, discursos 

objetivos, conteúdos e métodos, a partir dos quais a constituição escolar categoriza e 

apresenta os saberes sociais, definidos como modelo de cultura e formação erudita; e 

saberes práticos ou da experiência, os quais compreendem os saberes produzidos 

pelos professores, que, no exercício da função, desenvolvem saberes específicos, 

baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento do meio. 

Todos esses saberes precisam estar voltados para o educando. Isso está previsto 

inclusive na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96 – LDB, que ratifica em seu 

art. 13, inciso III, que é função docente zelar pela aprendizagem do aluno. 

Isso implica dizer que aprender a ensinar é desenvolvimental e requer tempo e 

recursos para os professores modificarem suas práticas e construírem um quadro teórico 

sobre sua própria prática, pois o ato de educar é intencional e, como tal, tem que ser 

fundamentado para que ocorra eficácia (MIZUKAMI,2003). Para tanto, aprimorar-se 

através de formação contínua (ligada à realização pessoal, individualizada, como 

especializações, mestrado, doutorado) e/ou formação continuada (ligada às necessidades 

da escola, formação no âmbito profissional) é de suma importância para o êxito do 

processo ensino-aprendizagem.    

Imbernón (2011) acredita ainda que uma educação pós-crítica/multicultural/

contextualizada busca um docente que exerça funções para além do magistério: 

motivação, luta contra a exclusão social, participação, animação de grupos e relacionado 

com estruturas sociais e comunidade. Isso pode dar-se na formação continua e 

continuada. 

Desse modo, acredita-se que o professor é peça fundamental na mediação entre os 

saberes escolares e culturais. Esses saberes envolvem aspectos culturais amazônicos 

nortistas, sendo fundamentais para o desenrolar da pesquisa sobre literatura escolarizada. 

2 CURRÍCULO E LITERATURA 
O engessamento do ensino de Literatura da escola, talvez um dos maiores 

problemas segundo Rezende (2013, p.111), não se encontra na resistência dos alunos à 

Literatura, nem na fragmentação dos livros didáticos, mas na falta de espaço-tempo na 

escola para esse conteúdo, que insere fruição, reflexão e elaboração, ou seja, uma 
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perspectiva de formação não prevista no currículo escolar. 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9394/96), o artigo 26 delibera sobre 

os currículos do ensino fundamental e médio. Nele, acentua-se que todos os currículos 

devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino 

e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características 

regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela.  

O ensino de Literatura nesse contexto não faz parte da base comum nacional, 

pertencendo desse modo à diversificada, assim ela poderá ou não ser ministrada. No 

ensino médio, a literatura faz parte da estrutura curricular, geralmente no último ano do 

ensino médio, evidenciando uma concepção de Literatura que visa, sobretudo, às provas 

de vestibular. Já no ensino fundamental, o panorama da Literatura encontra-se numa 

situação mais delicada ainda, ela está diluída no ensino de Língua portuguesa, o que 

implica uma não obrigatoriedade explícita de sua regência. 

O currículo é um espaço necessário à construção do conhecimento e da cidadania. 

Deve, portanto, contemplar a formação da identidade cultural do alunado, privilegiar não 

só o saber sistematizado, mas também a subjetivação coletiva – neste estudo entendida 

como a cultura paraense entrelaçada à literatura. 

Sob essa perspectiva, hodiernamente, o estudo do currículo deixou de ser uma 

área meramente técnica, pois ele deve ser visto: 
[...] como um artefato social e cultural. Isso significa que é colocado na 
moldura mais ampla de suas determinações sociais, de sua história, de sua 
produção textual. O currículo não é um elemento inocente e neutro de 
transmissão desinteressada, o currículo transmite visões sociais 
particulares e interessadas, o currículo transmite identidades individuais e 
sociais particulares. O currículo não é um elemento transcendente e 
atemporal – ele tem uma história, vinculada a formas específicas e 
contingentes de organização da sociedade e da educação” (MOREIRA E 
SILVA, 2005, p. 8). 

As relações estabelecidas no espaço escolar não são neutras. Historicamente, 

desde o processo de industrialização e da urbanização da sociedade norte-americana, 

que abalou as estruturas de organização social das classes abastadas (mudança da vida 

ruralizada homogeneizada e presença de imigrantes nas grandes metrópoles), fez-se 

necessário promover com urgência “um projeto nacional comum, assim como restaurar a 

homogeneidade em desaparecimento e ensinar às crianças dos imigrantes as crenças e 

os comportamentos dignos de serem ensinados” (MOREIRA e SILVA, 2005, p. 10). 
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Outra razão para que se abordasse o fenômeno da literatura, para além das 

motivações descritas acima, foi a de vislumbrar as relações entre o currículo e as 

expressões culturais de cunho amazônico no espaço escolar, como se dão e circulam. 

Para tanto, partiu-se da ideia de que a escola constitui-se como uma arena política e 

cultural, na qual formas de experiências e de subjetividades serão contestadas (SILVA e 

MOREIRA, 1995). 

A escola mostrou-se capaz de desempenhar o papel no cumprimento de tais 

funções e facilitar a adaptação. Desse modo, o currículo apresentou-se como um 

instrumento de controle social. 

A atual conjuntura política brasileira educacional não difere desse contexto 

histórico. Recentemente, as relações entre currículo e formas de poder foram 

demasiadamente criticadas, sobretudo a Base Nacional Comum Curricular – BNCC. Este 

documento traz uma visão restrita de currículo. A descrição de listas de objetivos é uma 

retomada do modelo curricular chamado de “tecnicista”, o qual o Brasil experimentou nos 

anos 70 do século passado, conferindo ao currículo uma visão homogênea e apenas para 

produção de mão de obra rápida. 

A escola nesse caso só ratifica o que Althusser (1985) aponta como Aparelhos 

Ideológicos do Estado (AIE). Eles se constituem como um dos principais dispositivos por 

que a classe dominante transmite suas ideias sobre o mundo social, garantindo, dessa 

maneira, a manutenção da estrutura social já existente. 

Desse modo, os estudos em torno de currículo, literatura e expressões de cunho 

amazônico têm relevância científica exponencial, pois: 
[...] entender a favor de quem o currículo trabalha e como fazê-lo trabalhar 
a favor dos grupos e classes oprimidos. Para isso, discute-se o que 
contribui, tanto no currículo formal como no currículo em ação e no 
currículo oculto, para a reprodução de desigualdades sociais. Identificam-
se e valorizam-se, por outro lado, as contradições e as resistências 
presentes no processo, buscando-se formas de desenvolver seu potencial 
libertador (MOREIRA e SILVA, 2005, p.16). 

Assim, este trabalho sobre literatura escolarizada procurou investigar presenças e 

ausências no currículo escolar, concebendo-o como “resultado de disputas culturais, de 

embates e conflitos em torno dos conhecimentos, habilidades e dos valores que 

consideram dignos de serem transmitidos e apreendidos” (CANEN e MOREIRA, 2001, p. 

7), partindo da hipótese de que o espaço da literatura de expressão amazônica no ensino 

fundamental é quase inexistente, devido ao apagamento da disciplina no currículo oficial 
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ou ausência de práticas de recepção artístico-literária. Ademais, a concepção mais técnica 

do currículo escolar também foi inquirida neste estudo.  

Segundo Libâneo (2004), os currículos escolares podem ser fechados e abertos. No 

primeiro grupo, tem-se currículos por disciplinas isoladas, inscritos numa grade curricular. 

Geralmente os objetivos e conteúdos são prescritos e as escolas e professores limitam-se 

a segui-los, sem autonomia para tomar decisões, ou seja, não se consideram os saberes 

profissionais dos professores. Já os currículos abertos preocupam-se com a interação 

entre as disciplinas, têm flexibilidade na definição de objetivos e competências. Além 

disso, os conteúdos podem ser organizados em áreas e temas geradores.  

Entre os saberes assinalados nos currículos abertos está a interdisciplinaridade.  

Para Coelho (2002) a Literatura aparece como matéria ideal para formação educativa para 

cursos e programas que se queiram interdisciplinares, pois a mesma consegue articular 

saberes dissociados, tais como história, geografia, sociologia, etc.  

Morin (apud Coelho, 2002, p.25) afirma que a literatura é a mais importante “ciência 

do imaginário” e poderia ser o eixo organizador de determinadas unidades de estudos.  

Para Coelho (2002), a literatura configura-se como o “fio de Ariadne” que indicaria 

caminhos não para sairmos de um “labirinto” difuso, mas seria o fio condutor na tentativa 

de organizar as comunicações escolares, uma vez que a literatura tem sua natureza 

híbrida, favorecendo saberes sociais e individuais ao mesmo tempo. 

 Ratificando essa ideia, Bakhtin (2000) evidencia que a literatura tem um locus 

polifônico, em que várias vozes podem ser articuladas, no qual refrações do que é vivido e 

constituído são recuperadas, revelando a essência dos homens e suas experiências. É um 

espaço onde é possível observar questões de contatos culturais polifônicos em suas 

possibilidades advindas do contato e da compreensão das estruturas da literatura 

brasileira como forma de identificações culturais, em um contínuo processo de 

reconstrução. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho procurou suscitar a relevância de um estudo efetivo literário que 

privilegie a cultura amazônica e a importância da formação docente nesse processo. 

Sabe-se que trabalhar o texto literário no ambiente escolar não é fácil, sobretudo 

num currículo que não privilegia a fruição, nem tão pouco as produções regionais, as de 
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cunho amazônico. Contudo, a interação texto/leitor tendo uma mediação significativa 

exercida pelo professor, poderia mudar esse quadro.  

Desse modo, é visível que um novo olhar sobre o currículo e formação docente 

devem ser encarados. O currículo vai além de meras estruturas determinadas, ele pode 

comtemplar discussões e construções identitárias. Já a formação docente, fará todo 

diferencial, podendo alavancar ou estaguinar o alunado, o professor poderia fomentar 

novos saberes através do texto literário ou transmitir teorias, métodos e técnicas 

equivocadas aos alunos.   
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PROGRAMA FUTURE-SE: UNIVERSIDADES PÚBLICAS NO CONTEXTO DA 
MERCANTILIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 

Karen dos Santos CORREIA  183

Analaura CORRADI  184

RESUMO: 
A educação superior do Brasil tem sido pauta de muitas discussões nos diversos meios de 
comunicação e em diferentes espaços na sociedade, isto se deve às mudanças ocasionadas pelo 
novo contexto político e educacional que o país tem enfrentado desde o início da nova gestão 
presidencial (2019-2022). Por isso, este artigo se propõe em discutir como as universidades 
federais do estado do Pará têm se posicionado frente as ações de um governo que tenta 
implementar um cenário mais estreito possível com a mercantilização no ensino superior público. 
Diante disso, este artigo teve como objetivo analisar 2 postagens do Facebook, de 2 universidades 
federais no estado do Pará, que fazem, direta e indiretamente, referência ao Programa Future-se 
lançado pelo Ministério da Educação (MEC) no ano de 2019. A metodologia utilizada foi a Análise 
do Discurso, baseada na arquegenealogia de Michel Foucault (1996). Os resultados mostraram 
que uma universidade federal utilizou o Facebook como uma ferramenta de divulgação sobre o 
Programa Future-se e sobre as consequências prejudiciais que ele pode ocasionar para a 
instituição e para a sociedade em geral, enquanto outra silenciou enquanto instituição sobre as 
suas ações sobre o Programa. 

PALAVRAS-CHAVE: Programa Future-se; Universidades Federais do Pará; Mercantilização do 
Ensino Superior; Facebook. 

FUTURE PROGRAM: PUBLIC UNIVERSITIES IN THE CONTEXT OF HIGHER 
EDUCATION MERCHANTABILITY 

ABSTRACT: 
Higher education in Brazil has been the subject of many discussions in the various media and in 
different spaces in society, this is due to the changes caused by the new political and educational 
context that the country has faced since the beginning of the new presidential administration (2019- 
2022). Therefore, this article aims to discuss how the federal universities of the state of Pará have 
positioned themselves against the actions of a government that tries to implement a narrower 
scenario possible with the commercialization in public higher education. Given this, this article 
aimed to analyze 2 Facebook posts from 2 federal universities in the state of Pará, which make 
direct and indirect reference to the Future Program launched by the Ministry of Education (MEC) in 
2019. The methodology used was Discourse Analysis, based on Michel Foucault's (1996) 
archenealogy. The results showed that one federal university used Facebook as a dissemination 
tool about the Future Up Program and the detrimental consequences it can have on the institution 
and society in general, while another has silenced as an institution about its actions on the 
program. 

KEYWORDS: Future program; Federal Universities of Pará; Mercantilization of Higher Education; 
Facebook. 
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PROGRAMA FUTURO: UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN EL CONTEXTO DE LA 
COMERCIABILIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

RESUMEN: 
La educación superior en Brasil ha sido objeto de muchas discusiones en los distintos medios y en 
diferentes espacios de la sociedad, esto se debe a los cambios causados por el nuevo contexto 
político y educativo que ha enfrentado el país desde el comienzo de la nueva administración 
presidencial (2019- 2022). Por lo tanto, este artículo tiene como objetivo discutir cómo las 
universidades federales del estado de Pará se han posicionado contra las acciones de un gobierno 
que intenta implementar un escenario más estrecho posible con la comercialización en la 
educación superior pública. Dado esto, este artículo tuvo como objetivo analizar 2 publicaciones de 
Facebook de 2 universidades federales en el estado de Pará, que hacen referencia directa e 
indirecta al Programa Futuro lanzado por el Ministerio de Educación (MEC) en 2019. La 
metodología utilizada fue el análisis del discurso, basado en la arqueología de Michel Foucault 
(1996). Los resultados mostraron que una universidad federal usó Facebook como una 
herramienta de difusión sobre el Programa Future Up y las consecuencias perjudiciales que puede 
tener sobre la institución y la sociedad en general, mientras que otra ha silenciado como institución 
sobre sus acciones en el programa. 

PALABRAS CLAVE: Programa futuro; Universidades Federales de Pará; Mercantilización de la 
Educación Superior; Facebook. 

1 INTRODUÇÃO 

No dia 16 de junho de 2019, em reunião com os reitores das universidades 

federais do país, em Brasília, o ministro da educação, Abraham Weintraub e o secretário 

de educação superior, Arnaldo Lima, apresentaram o Programa Future-se que objetiva o 

“fortalecimento da autonomia administrativa, financeira e da gestão das universidades e 

institutos federais” (MEC, 2019) . No dia seguinte, pelo portal do Ministério da Educação 185

(MEC), foi aberta à sociedade uma consulta pública para que as pessoas pudessem 

acessar informações sobre o Programa Future-se, bem como realizar suas contribuições 

por meio de um formulário eletrônico. 

Dividido em 3 eixos, “Gestão, Governança e Empreendedorismo”, “Pesquisa e 

Inovação” e “Internacionalização”, a proposta do governo é de oportunizar para as 

universidades uma maior autonomia financeira e um incentivo para o empreendedorismo e 

para inovação, dando-as a possibilidade de captar recursos financeiros da iniciativa 

privada e estas, por sua vez, conseguirem mais espaços nas instituições federais de 

ensino superior. 

 Informações do portal do Ministério da Educação (MEC). Disponível em: http://portal.mec.gov.br/185

ultimas-noticias/12-acoes-programas-e-projetos-637152388/78351-perguntas-e-respostas-do-future-se-
programa-de-autonomia-financeira-do-ensino-superior. Acessado em: 30/08/2019.
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Além disso, o governo propõe que as universidades e os institutos federais “terão 

mais flexibilidade para realizar despesas e poderão se tornar menos dependentes do 

orçamento” (MEC, 2019). Ou seja, vê-se explicitamente que o Estado incentiva a sua 

retirada como o principal responsável financeiro pelo ensino superior público do país. 
Nesse contexto de reformulações econômicas e políticas, o estado deixa 
de ser o provedor dos gastos passando a adotar mecanismos de controle 
das instituições, por meio da imposição de instrumentos normativos, 
desenvolvendo ações que diversificam as categorias das instituições de 
ensino superior, com uma política de expansão sob o cunho da 
privatização, e instituições isoladas à lógica capitalista. (JEZINE, 2008, p. 
161). 

Não é de hoje que o ensino superior tem sido utilizado para atender ao mercado 

capitalista, desde a década de 1970 políticas públicas voltadas para a educação têm 

atendido aos modelos mercantis e fornecendo a produção do conhecimento como 

produtos e serviços a serem prestados e ofertados em prol das empresas, pois “a 

privatização vem sendo utilizada com a finalidade de reduzir a presença do estado 

[...]” (CHAVES, 2008, p. 69). 

É relevante discutir sobre o fomento do financiamento privativo no ensino superior 

promovido pelo próprio Estado – o principal responsável em garantir a autonomia 

universitária e o fortalecimento de um ensino público, gratuito e de qualidade.  

Diante disso, este artigo tem como objetivo analisar 2 postagens do Facebook: 2 

publicações da página oficial do Facebook da Universidade Federal do Pará (UFPA) e 

mencionar sobre a ausência de publicação na página oficial do Facebook da Universidade 

Federal do Oeste do Pará (Ufopa) sobre o Programa Future-se.  

A metodologia utilizada será a Análise do Discurso, baseada na arquegenealogia 

de Michel Foucault (1996), em que é possível compreendermos como os discursos são 

reproduzidos em um dado contexto social e histórico, considerando ainda a sua produção 

baseada em procedimentos de controle que servem para selecionar, classificar e distribuir 

discursos reproduzidos. 

2 UNIVERSIDADES FEDERAIS DO PARÁ E A MERCANTILIZAÇÃO DO ENSINO 

SUPERIOR 

Ao denunciar uma educação opressora que está permeada por relações de poder 

no sistema de ensino público, abre-se portas para o anúncio da necessária emancipação 

dos sujeitos e da transformação da sociedade que pode ser proporcionada pela 
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universidade, pois ela, segundo Darcy Ribeiro (1975, p. 14), “[...] não atua como um 

multiplicador passivo de uma cultura exógena, mas tem certa capacidade de nela imprimir 

a sua marca e de proporem-se projetos de transformação [...]”. 

O papel de uma universidade não está limitado apenas em qualificar futuros 

profissionais, mas, também, em implicar nas suas vidas, nas suas comunidades e em toda 

a sociedade. Afinal, “[...] a universidade é o lócus por excelência do conhecimento que 

balizará a sociedade futura” (RIBEIRO; MATIAS, 2006, p. 203).  

Por isso, o desenvolvimento do conhecimento, da tecnologia e da inovação a 

serviço da sociedade tem sido um dos pilares da universidade, onde a pluralidade de 

conhecimentos e o avanço da tecnologia em prol da coletividade estão sendo 

emancipados pela inovação que, por sua vez, “[...] emerge como o motor desse processo 

de transformação, levando a pesquisa à sociedade, atuando como fonte de resolução de 

problemas e abertura de novas possibilidades” (AUDY, 2017, p. 85). 

Assim, mesmo ela sendo regida por um sistema de ensino que estabelece, por 

meios de leis, decretos, portarias etc., normas e diretrizes para o seu funcionamento, ela 

vigora ações que legitimam o seu papel na sociedade, trata-se de um reconhecimento da 

sua importância em receber, (re) produzir e oferecer de volta à sociedade conhecimentos 

para um bem comum. De acordo com a filósofa Marilena Chauí (2003):  
A universidade é uma instituição social e como tal exprime de maneira 
determinada a estrutura e o modo de funcionamento da sociedade como 
um todo. Tanto é assim que vemos no interior da instituição universitária a 
presença de opiniões, atitudes e projetos conflitantes que exprimem 
divisões e contradições da sociedade. (CHAUÍ, 2003, p. 5). 

Marilena Chauí (2003) defende que a universidade tem um relacionamento 

estreito com a sociedade e com isso deve trabalhar pelo viés social. Suas ações e 

atividades são reconhecidas pelos sujeitos e, por meio de suas práticas e atribuições, 

possui legitimidade e diferenciação perante outras instituições sociais, o que lhe confere 

autonomia institucional.  

A sua atividade-fim é a educação que pode ser transformadora, intervindo nas 

vidas dos sujeitos envolvidos e fomentando o fortalecimento de práticas educativas contra 

hegemônicas. Ela deve ser desenvolvida baseada na autonomia das pessoas, dos seus 

conhecimentos prévios de mundo, de suas experiências de vida e de suas histórias e 

culturas. (FREIRE, 1979). 
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No Brasil, de acordo com o Artigo 43 da LDB 9394/96, a educação superior 

nacional deve ter as seguintes finalidades:  
Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; formar e diplomar pessoas nas diferentes áreas do 
conhecimento, tornando-as aptas para a inserção em setores profissionais 
e para participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, 
propiciando-lhes ainda formação continua; incentivar o trabalho da 
pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência 
e da tecnologia e à criação e difusão da cultura, e, desse modo, 
desenvolver o entendimento sobre o homem e o meio em que vive; 
promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 
que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio 
do ensino, de publicações e de outras formas de comunicação; suscitar o 
desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar 
a consequente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo 
adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de 
cada geração; estimular o conhecimento dos problemas do mundo 
presente em particular os nacionais e regionais; prestar serviços 
especializados à comunidade, estabelecendo com ela relações de 
reciprocidade; Qualidade da Educação Superior: A Universidade como 
lugar de formação promover a extensão, aberta à participação da 
população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da 
criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na 
instituição. 

Conforme Dilmar Paixão (2018, p. 95), a universidade está na “assimetria entre o 

ensino, a formação e a prática profissional emancipadora”. O autor afirma ainda que “os 

desafios contemporâneos para essa formação política do papel social e de cidadania da 

instituição de ensino exigem pensares e ações mais comprometidas com a emancipação 

humana e social [...]” (PAIXÃO, 2018, p. 101). Ele defende que o diálogo intercultural deve 

ser constituído por respeito e promoção do sujeito e de sua participação coletiva na 

sociedade. 

Diante disso, entende-se que a universidade deve imprimir na sociedade o poder 

de uma consciência crítica, que colabore para a emancipação e autonomia dos sujeitos, 

das pesquisas científicas e das extensões delas às comunidades locais, regionais, 

nacionais e, até mesmo, internacionais. “A universidade tem, assim, a função de formar 

quadros intelectuais para atuar em prol do desenvolvimento autônomo do país”. 

(RIBEIRO; MATIAS, 2006, p. 204).  

No Brasil, atualmente, a universidade pública tem enfrentado ações 

governamentais que conflitam com o seu papel social e transformador. O ensino público, 

em constante resistência ao modelo mercantil, deve fortalecer suas ações de ensino, 

pesquisa e extensão em prol da sociedade, de modo que a produção do conhecimento 
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esteja a serviço da sociedade e, não apenas, da iniciativa privada como o atual governo 

tenta implementar com o Programa Future-se e, também, com ações prejudiciais como os 

cortes na educação anunciados pelo ministro da educação e efetivado pelo ministro da 

economia, Paulo Guedes. 
A lógica mercantilista das políticas neoliberais redefine os serviços públicos 
como ineficientes e indica a necessidade de redução do papel do estado no 
financiamento das políticas sociais, explicitadas a partir das exigências dos 
organismos internacionais que criticam os gastos públicos com o ensino 
superior, considerado ineficiente e improdutivo. (JEZINE, 2008, p. 162). 

 O estado defende que a solução para a crise financeira no país é cortar os gastos 

públicos, inclusive da educação, que tem sido vista como gasto e não como investimento 

estatal. Ela é considerado como um potencial serviço e produto para o capitalismo, pois é 

evidente que hoje as universidades “[...] passam por processos de lutas e subordinação 

em que lhes tentam tirar sua autonomia e instrumentalizá-las a serviço de interesses que 

não representam a coletividade, e sim os poderes emergentes”. (JEZINE, 2008, p. 154). 

Dessa forma, vê-se a mercantilização no ensino superior tem, cada vez mais, se 

tornado foco central do MEC, de modo o discurso político que o governo vem produzindo 

favorece os grupos com maiores recursos econômicos e desfavorece as universidades 

públicas e a sociedade recebe o retorno de suas atividades por meio do ensino, da 

pesquisa e da extensão. 

3 DISCURSO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ E DO OESTE DO PARÁ NO 

FACEBOOK SOBRE O PROGRAMA FUTURE-SE 

Os sites de redes sociais, como o Facebook, têm contribuído para a divulgação de 

informações de interesse acadêmico e da sociedade em geral sobre os assuntos que 

envolvem diretamente a universidade. Entre os canais oficiais de comunicação das 

universidades federais do Pará está o Facebook que serve para divulgar assuntos 

acadêmicos e administrativos das instituições. 
[...] as novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) têm se 
mostrado de grande relevância e potencialidade, quando se assume que o 
uso social da internet favoreceu a interação entre sujeitos (indivíduos e 
também instituições) e a disseminação de práticas materiais e simbólicas 
de participação. (CAVALCANTE; MUZI, 2019, p. 72) 

De acordo com as autoras as tecnologias virtuais funcionam como canais de 

comunicação capazes de organizar e de distribuir a informação e o conhecimento com 
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autonomia, flexibilidade e adaptável devido as suas capacidades de descentralização. Por 

isso, as instituições, privadas e públicas, têm utilizado os sites de redes sociais com a 

finalidade comunicativo nas questões acadêmicas e administrativas. 

Dentre as universidades federais do estado do Pará, a Ufopa foi a única que não 

divulgou, até o momento , nenhuma ação institucional sobre o Programa Future-se. Já a 186

UFPA utilizou o Facebook para publicar suas ações de debate sobre o Programa, bem 

como informar à comunidade acadêmica e a sociedade sobre como essa proposta, 

lançada pelo MEC, pretende interferir na autonomia universitária e colaborar para a 

expansão da mercantilização do ensino superior.  

Figura 1: Postagem na fanpage da UFPA do dia 8 de agosto de 2019. 
 

Fonte: https://www.facebook.com/UFPAOficial/, 2019. 

 Michel Foucault (1996) defende que a produção do discurso é controlada, 

selecionada, organizada e distribuída por procedimentos de controle que estão permeados 

nas relações de poder e que se materializam na linguagem, nesse caso, na de sites de 

redes sociais como o Facebook. 

 Dado verificado, na página https://www.facebook.com/ufopa/, no dia 30 de agosto de 2019.186
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 Vê-se que essa concepção está diretamente relacionada ao discursos presente na 

postagem do dia 8 de agosto de 2019 na rede social Facebook da UPFPA, pois, como o 

autor supracitado abordar, o discurso se torna um acontecimento em que o saber e o 

poder estão articulados, ou seja, o sujeito que fala, fala de algum lugar, em um dado 

contexto histórico, social e político a partir de um direito reconhecido institucionalmente. O 

sujeito que fala possui uma posição social e institucional, classificando, selecionando e 

controlando o seu discurso e, consequentemente, o discurso da instituição. 

A Figura 1 retrata uma publicação sobre o Programa Future-se em que o reitor da 

UFPA, Emmanuel Tourinho, por meio de um vídeo, convida toda a comunidade 

universitária a debater sobre esse Programa lançado pelo MEC. A legenda acima do vídeo 

usa uma linguagem local do estado do Pará ao conjugar o pronome “tu”, fazendo com que 

os usuários que são da região se identifiquem com essa linguagem e os que não são 

conheçam um pouco essa variação linguística regional. 

O roteiro do vídeo convida a comunidade acadêmica a debater amplamente sobre 

o programa e fomentar ainda debates internos nos institutos, núcleos, centros e diversos 

outros setores da Universidade, com a finalidade de reunir os entendimentos de todos os 

que fazem parte da instituição para assim gerar novos debates no Conselho Universitário 

(Consun). O reitor termina o vídeo afirmando: “Queremos construir o nosso próprio 

entendimento sobre essa proposta, pautados de modo inarredável pelo compromisso com 

os princípios constitucionais que garantem a autonomia universitária e a gratuidade no 

ensino superior público”. 

A representatividade da figura do reitor traz legitimidade a esse discurso, visto que 

o seu lugar de fala o caracteriza com sujeito que produz uma verdade, pois, de acordo 

com Foucault (1996), o discurso pode ser analisado como um todo e não como unidade 

limitando-se a uma estrutura linguística, mas pode ser analisado considerando o seu 

sentido, o seus efeitos, e por quem eles são produzidos. 

Ser convidado pelo reitor da universidade reforça a importância de participação no 

debate sobre o Programa e dá a esse evento um espaço para a promoção da discussão 

em coletividade, ratificando o papel social que a universidade deve exercer. 

A presença do reitor no fomento do debate sobre o Programa em questão enfatiza 

as relações de poder entre a instituição de ensino e o MEC. De um lado um sistema de 

controle e organização da educação superior no país e de outro lado a própria educação 

superior que, por sua vez, reforça seu discurso da autonomia e se compromete em pautar 
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suas ações “de modo inarredável com os princípios constitucionais”, como aponto o reitor 

da instituição.  

Estabelece-se um cenário de debate na comunidade acadêmica por causa do 

Programa Future-se, pois se trata de uma ação governamental que afetará a autonomia 

da universidade e sua gestão financeira. A luta de forças é explícita em decorrência de 

como o MEC tem tratado o ensino superior no Brasil, com propostas de implantar ainda 

mais acirrado o modelo mercantil nas instituições públicas. 

Com 358 compartilhamentos e mais de 400 reações, a publicação do dia 8 de 

agosto pela UFPA no Facebook ampliou a divulgação que a universidade se propõe em 

debater sobre essa nova ação do MEC. O alcance considerável da postagem também 

indica como os discursos podem ser reproduzidos por esta mídia e como a distribuição 

dele em um dado contexto político da educação acontece. 

Figura 2: Postagem na fanpage da UFPA do dia 8 de agosto de 2019 

  

Fonte: https://www.facebook.com/UFPAOficial/, 2019. 

 A Figura 2 publica o debate que aconteceu na UFPA sobre o Programa Future-se, 

conforme divulgado na publicação da Figura 1. A legenda da Figura 2 enfatiza que o 
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evento congregou muitos estudantes, professores, técnicos e representantes da 

sociedade civil. Apresenta ainda que o debate foi transmitindo on-line para os campi da 

instituição, demonstrando a amplitude das discussões na comunidade acadêmica acerca 

do assunto proposto. Ainda, no final da legenda, é disponibilizado aos usuários do 

Facebook um link que o direciona para a matéria do site da universidade intitulada: 

Autoridades acadêmicas participam de debate sobre o programa “Future-se”. 

 A matéria apresenta os resultados do debate que reuniu todos os que estão 

envolvidos com a instituição e enfatizou claramente o posicionamento do reitor em relação 

ao Programa:  
Este debate ocorre em um momento em que as universidades federais 
vivem uma crise aguda de financiamento, com consequências que são 
devastadoras. Atividades acadêmicas e de pesquisa estão sendo 
prejudicadas, projetos estão sendo cancelados [...]. As necessidades 
imediatas, que as instituições federais vivem hoje, no presente, não 
encontram resposta no Programa Future-se. (TOURINHO, 2009). 

 Evidencia-se um discurso que além de expor a situação precária atual da 

universidade, afirma que as ações do governo não têm sido lançadas para beneficiar as 

universidades federais, mas sim à iniciativa privada que busca financiar projetos e 

pesquisas que sejam desenvolvidos para seu próprio benefício e lucratividade.  

 O Programa Future-se aponta que as universidades possam dar aberturas às 

empresas investirem em seus projetos e pesquisas, mas implicitamente isso quer dizer 

elas terão o domínio sobre o conhecimento e os resultados dos estudos, não garantindo, 

portanto, que o retorno social que a universidade deve oferecer à sociedade em geral. Ou 

seja, as empresas poderão usar a infraestrutura da universidade, seus recursos humanos 

e a confiabilidade da produtividade científica universitária para seus próprios interesses. 

 Ainda sobre o conteúdo da matéria, apresentou-se uma fala do professor Antônio, 

diretor-adjunto do Instituto de Ciências Jurídicas da UFPA, o mesmo afirmando que a 

proposta do Programa Future-se “é inconstitucional e não pode ser aprovada”. Esse 

sujeito que fala, assim como o reitor, também, possui credibilidade quando na produção 

discursiva durante o debate, pois a área de conhecimento jurídica implica ainda na 

sociedade uma legitimação que garante que seus discursos podem organizar e orientar 

ações.  

Verifica-se o saber jurídico e o poder articulados na (re) produção do discurso. 

Segundo Foucault (1996), área de conhecimentos como medicina e direito funcionam 

como disciplinas que é um “princípio de controle da produção do discurso. Ela lhe fixa os 
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limites pelo jogo de uma identidade que tem a forma de uma reatualização permanente 

das regras” (FOUCAULT, 1996, p. 36). 

 A imagem da publicação referenciado na figura 2 também apresenta um discurso 

em que o debate aconteceu com a presença de muitas pessoas. A foto do auditório cheio 

reverbera e legitima o discurso da legenda e da matéria disponibilizada no link da 

postagem. Isso nos mostra que “a mídia é o principal dispositivo discursivo por meio do 

qual é construída uma ‘história do presente’ como um acontecimento que tensiona a 

memória e o esquecimento” (GREGOLIN, 2007, p. 16).  

Ao olhar para a foto da publicação do dia 24 de agosto de 2019 do Facebook da 

UFPA “formata a historicidade que nos atravessa e nos constitui, modelando a identidade 

histórica que nos liga ao passado e ao presente. Esse efeito de ‘história ao vivo’ é 

produzido pela instantaneidade da mídia” (GREGOLIN, 2007, p. 16). A linguagem verbal e 

a não-verbal confluem entre si e criam ao leitor, neste caso usuário do Facebook, a 

significação do presente e do acontecimento discursivo que se reproduz naquele momento 

histórico e naquele lugar. 

 Quanto à Ufopa, na busca realizada no site de rede social Facebook, não foi 

encontrada nenhuma publicação sobre o Programa Future-se. A instituição não publicou 

ainda seu posicionamento favorável ou contra em relação ao Programa, mostrando com 

isso seu silenciamento e fazendo com que, consequentemente, seu público de mais de 20 

mil seguidores no Facebook também não recebesse qualquer informação a respeito do 

assunto em questão. Isso alinha-se ao que a autora Gregolin (2007), aborda sobre o 

silenciamento de discursos: 
[...] condições que permitem o aparecimento de certos enunciados e a 
proibição de outros. Isso significa que, em um momento histórico, há 
algumas ideias que devem ser enunciadas e outras que precisam ser 
caladas. Silenciamento e exposição são duas estratégias que controlam os 
sentidos e as verdades. (GREGOLIN, 2007, p. 15). 

 Ou seja, o posicionamento da universidade é de controlar sentidos e verdades, 

neste caso, de um assunto amplamente debatido não somente no estado do Pará, mas 

em todo o país. A amplitude da importância das discussões sobre o Programa Future-se 

nas universidades federais ainda não aconteceu no Facebook da Ufopa. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Conclui-se que a Ufopa, diferentemente da UFPA, não utilizou o Facebook como 

meio de divulgação para propagar suas ações sobre o Programa Future-se. Esse 

silenciamento indica uma seleção de conteúdo e a rejeição e exclusão de informações que 

pudesse envolver o posicionamento da instituição sobre o Programa. 

 Com isso, percebeu-se que o discurso da Ufopa é produzido por procedimentos de 

controle que conjuram poderes e saberes. O poder que essa universidade tem diante da 

sociedade implica nela o silêncio dela no Facebook, não reproduzindo discursos 

materializado neste site de rede social, mesmo sendo um canal que, atualmente, possui 

mais de 20 mil seguidores.  

 Portanto, compreende-se que as universidades federais do Pará e do Oeste do 

Pará se posicionaram diante do novo cenário imposto pelo governo que via a 

mercantilização do ensino superior no país. 
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A INTERDISCIPLINARIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: DESAFIOS DOCENTES 
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RESUMO: 
A interdisciplinaridade deve ser concebida para além de um processo de interação entre 
disciplinas, uma vez que seu papel principal é o de romper com a visão fragmentadora de 
conhecimento, para auxiliar na construção do pensamento crítico. A interdisciplinaridade é 
trabalhada em um paradigma que respeite a tríade educacional: gestão, docência e discência, 
uma vez que todos são responsáveis pela prática interdisciplinar. O estudo tem percurso 
metodológico na pesquisa bibliográfica e campo com aplicação de entrevista semiestruturada 
realizada com três professores de uma Universidade particular da Cidade de Belém-PA, nos 
meses de julho e agosto de 2019. Dos resultados obtidos na pesquisa, constatamos que a ação 
interdisciplinar é uma ferramenta de fundamental importância para a construção de um novo 
sujeito, desta forma, a prática da interdisciplinaridade deve vir acompanhada de todo um aparato 
de fatores, como a colaboração dos gestores para o projeto interdisciplinar e a superação de 
questões imbricadas ao ego de cada docente. Assim, a gestão educacional necessita dar o apoio 
necessário para o desenvolvimento desta atitude, assim como, os professores devem ser 
capacitados o trabalho coletivo em prol da qualidade de ensino. 

PALAVRAS-CHAVE: Interdisciplinaridade; Ensino Superior; Ensino-aprendizagem. 

INTERDISCIPLINARITY IN HIGHER EDUCATION: TEACHERS CHALLENGES 

ABSTRACT: 
Interdisciplinarity must be conceived beyond a process of interaction between disciplines, since its 
main role is to break with the fragmentary view of knowledge, to assist in the construction of critical 
thinking. Interdisciplinarity is worked on a paradigm that respects the educational triad: 
management, teaching and discourse, since all are responsible for interdisciplinary practice. The 
study has a methodological approach in bibliographic research and field with application of semi-
structured interview conducted with three professors of a private University of the city of Belém-PA, 
in July and August 2019. From the results obtained in the research, we found that interdisciplinary 
action It is a tool of fundamental importance for the construction of a new subject. Therefore, the 
practice of interdisciplinarity must be accompanied by a whole set of factors, such as the 
collaboration of managers for the interdisciplinary project and the overcoming of issues imbricated 
with each other's ego. teacher. Thus, the educational management needs to give the necessary 
support for the development of this attitude, as well as the teachers should be trained the collective 
work in favor of the teaching quality. 

KEYWORDS: Interdisciplinarity; Higher Education; Teach-learning. 

INTERDISCIPLINARIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: DESAFÍOS DEL MAESTROS 

RESUMEN: 
La interdisciplinariedad debe concebirse más allá de un proceso de interacción entre disciplinas, 
ya que su función principal es romper con la visión fragmentaria del conocimiento, para ayudar en 
la construcción del pensamiento crítico. La interdisciplinariedad se trabaja en un paradigma que 
respeta la tríada educativa: gestión, enseñanza y discurso, ya que todos son responsables de la 
práctica interdisciplinaria. El estudio tiene un enfoque metodológico en investigación bibliográfica y 
campo con aplicación de entrevista semiestructurada realizada con tres profesores de una 
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universidad privada de la ciudad de Belém-PA, en julio y agosto de 2019. De los resultados 
obtenidos en la investigación, encontramos que la acción interdisciplinaria Es una herramienta de 
importancia fundamental para la construcción de un nuevo tema, por lo tanto, la práctica de la 
interdisciplinariedad debe ir acompañada de un conjunto completo de factores, como la 
colaboración de los gerentes para el proyecto interdisciplinario y la superación de problemas 
imbricados entre sí. maestra Por lo tanto, la gestión educativa debe brindar el apoyo necesario 
para el desarrollo de esta actitud, así como los docentes deben capacitarse en el trabajo colectivo 
a favor de la calidad de la enseñanza. 

PALABRAS CLAVE: Interdisciplinariedad; Enseñanza superior; Enseñanza-aprendizaje. 

INTRODUÇÃO 

 O termo Interdisciplinaridade tem em seu sentido etimológico o seguinte significado: 

inter = movimento; disciplinaridade =disciplinas, ou seja, a Interdisciplinaridade é a relação 

entre disciplinas para a construção de um saber crítico e reflexivo entre docente e 

discente. Para Japiassu (1976, p.32) “a interdisciplinaridade é a convergência de várias 

disciplinas com vistas à resolução de um problema cujo enfoque teórico está, de algum 

modo, ligado ao da ação ou da decisão [...]”. Ao longo do tempo, várias concepções foram 

dadas a respeito desta temática por diversos estudiosos da área educacional sempre 

visando uma possível via de ampliação do exercício crítico; para Fazenda (2002): 
Interdisciplinaridade é uma nova atitude diante da questão do 
conhecimento, de abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato de 
aprender e dos aparentemente expressos, colocando-os em questão. [...] A 
interdisciplinaridade pauta-se numa ação em movimento. Pode-se perceber 
esse movimento em sua natureza ambígua, tendo como pressuposto a 
metamorfose, a incerteza (FAZENDA, 2002, p.180). 

 Assim sendo, entendemos que não deveria haver empecilhos para a implantação 

de um projeto interdisciplinar nas IES- Instituição de Ensino Superior. É válido ressaltar a 

questão individual de cada profissional, pois, muitas vezes, o docente cede a assuntos 

pessoais e acaba por privar-se de realizar um trabalho interdisciplinar por possuir qualquer 

limitação dentro do ambiente escolar no qual está inserido. 

 Um fator relevante que interfere consideravelmente para que não haja a 

interdisciplinaridade é a questão política; em alguns casos, a política dentro de uma IES 

acaba por se sobrepor à própria produção do conhecimento. Gramsci (1991, p.44) refere 

que “tudo é político, inclusive a filosofia”, com essa afirmação é possível perceber a 

importância destinada à política. Desta forma, surgem os seguintes questionamentos: 

Quais os entraves/ limitações que dificultam a ação interdisciplinar dos docentes? Quais 
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são os mecanismos utilizados na implementação de projetos interdisciplinares e 

pedagógicos de cursos na Educação Superior? 

 Estas questões são esclarecidas no decorrer deste trabalho de forma objetiva, de 

tal modo que se possa compreender todo este processo evolutivo desenvolvido na 

educação. Tal processo evolutivo é inegável e ocorre em inúmeros setores da sociedade 

como, por exemplo, a medicina, engenharia, direito. Isto se dá pelo fato de que as 

necessidades da sociedade mudam de acordo com o tempo, portanto, as áreas dos 

saberes e conhecimentos acompanham essa metamorfose de acordo com os anseios do 

meio social. 

 Desta forma, discutimos os aspectos que prejudicam a execução de um 

planejamento interdisciplinar e os obstáculos que interferem na concretização deste, uma 

vez que se faz necessária a diagnose do mesmo. Assim, no decorrer deste texto 

analisamos a importância da ação interdisciplinar no contexto curricular da Educação 

Superior.  

 Para atingir os objetivos, foi realizada uma entrevista semiestruturada, com os 

docentes e gestores da Educação Superior, para identificar os anseios e dificuldades 

encontrados por estes profissionais para a construção de uma práxis de uma atitude 

interdisciplinar. Estas entrevistas de caráter qualitativo, uma vez que, as experiências de 

vida de cada indivíduo são de fundamental importância para a discussão consubstanciada 

e para o alcance do objetivo principal proposto, que é o de compreender o complexo 

processo da interdisciplinaridade no Ensino Superior e os desafios enfrentados pelos 

docentes.  

PARADIGMA DISCIPLINAR E PARADIGMA INTERDISCIPLINAR 
 O Paradigma Disciplinar tem, em sua origem epistemológica, questões acerca de 

como o conhecimento é produzido, ou seja, a disciplina é vista como ciência, de 

características próprias com um saber especializado e sistêmico que proporciona ao 

indivíduo o conhecimento sobre determinada realidade, possui em sua essência princípios 

que visam preparar o homem para o mundo do trabalho, porém como meros reprodutores 

de conhecimento. 

 Este processo de fragmentação do conhecimento é chamado de atomização, 

dentro deste, a disciplina ganha um caráter linear de modo que é dada ênfase nas 

informações isoladas, que passam a valer por elas mesmas e não por sua capacidade de 
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ajudar o homem a compreender o mundo, o contexto em que vive e os anseios da 

sociedade. Esta característica fragmentadora da Disciplinaridade é o que acaba por 

diferenciá-la da Interdisciplinaridade. Percebe-se que a organização por disciplina está 

intrinsecamente ligada ao modelo positivista de compreensão de ciência, haja vista que, é 

um ensino que visa apenas à reprodução dos saberes que já foram produzidos. 

 Pode-se afirmar, portanto, que o paradigma disciplinar é puramente racionalista, 

pois visa estritamente o resultado do processo, independente da maneira como este for 

alcançado. Assim, o paradigma disciplinar se  fundamentou tanto ao positivismo que 

acabou por ignorar a questão de se trabalhar a formação de um sujeito crítico que venha 

realmente contribuir para a formação de uma sociedade pensante, que é aquela composta 

por sujeitos capazes de construir um pensamento crítico acerca dos processos que 

ocorrem a sua volta. 

 Desta forma, a construção do conhecimento interdisciplinar é orientada por 

pressupostos que são totalmente opostos ao que norteiam a prática disciplinar. A 

interdisciplinaridade se caracteriza pela comunhão das diversas áreas do conhecimento, 

faz uma crítica à segmentação do conhecimento e a uma visão compartimentada 

(disciplinadora) da realidade. Esta análise compartimentada da realidade necessariamente 

se afeta pelas limitações da segmentação do conhecimento, como já foi dito 

anteriormente.  

 Lück (1994) demonstra uma organização que representa e caracteriza fielmente 

todo este processo de Interdisciplinaridade e Disciplinaridade, pois define através de 

adjetivos as características pertencentes a cada um dos paradigmas em questão. 

Tabela 1: Paradigma Disciplinar x Interdisciplinar 

            Fonte: Elaborado pelos autores, 2019 

 Podemos perceber que os paradigmas são totalmente opostos em suas 

concepções, enquanto um aborda o individualismo o outro valoriza o espírito de grupo, 

Paradigma Discipl inar Paradigma Interdiscipl inar

• Egoísmo 
• Omissão 
• Indiv idual ismo 
• Isolamento 
• Acomodação 
• Atenção dispersa

• Altruísmo 
• Part ic ipação 
• Espír i to de grupo 
• Engajamento 
• Ação 
• Atenção concentrada
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enquanto o modelo Interdisciplinar acredita no altruísmo, o Disciplinar pensa que o 

egoísmo é mais relevante. Na sociedade dos moldes atuais, que necessita de um sujeito 

com uma visão mais holística de mundo para saber lidar com as adversidades do 

cotidiano, é muito mais construtivo para a formação do ser humano um modelo de 

educação Interdisciplinar, pois este paradigma compreende o homem como sujeito do 

processo ensino-aprendizagem atendendo a todas as expectativas e anseios que o meio 

social moderno exige. 

 A educação superior foi criada para formar profissionais que atendam os anseios e 

necessidades da sociedade, e atualmente o que a sociedade precisa é de profissionais 

que consigam pensar, que sejam capazes de tomar decisões, que sejam 

empreendedores, críticos-reflexivos; que tenham um capital cultural considerável para 

que, desta forma, a engrenagem da evolução não retroceda e sim continue avançando 

cada vez mais. Isto é, profissionais que tenham formação embasada dentro do paradigma 

Interdisciplinar.       

METODOLOGIAS DE ENSINO 

 Até aqui foram tratados vários aspectos sobre uma prática interdisciplinar, tais como 

suas concepções, seus objetivos e teorias que alicerçam todo este paradigma 

educacional, dentre outros, porém, a parte mais essencial de uma ação interdisciplinar 

ocorre em sua metodologia de ensino. 

 As metodologias para se aplicar a interdisciplinaridade são inúmeras, e visam o 

despertar da criticidade no educando, de modo que o torne cada vez mais um ser 

pensante. O trabalho interdisciplinar e criativo orienta-nos para a unidade do saber, 

criando condições para o desenvolvimento de uma consciência reflexiva com a 

capacidade de estabelecer relações entre ideias, elaborar, assimilar e socializar 

conhecimentos significativos para a vida real. 

 As estratégias interdisciplinares não devem ser confundidas com: trabalho em 

equipe, cultura geral, integração de funções ou adoção de um único modo de trabalho por 

várias disciplinas. Não é tão simples assim, trabalhar a interdisciplinaridade, ela exige 

capacitação, esforço e dedicação de quem o faz, pois, procura sempre formar o homem 

como um todo. O docente e o coletivo devem pensar em como romper com este 

paradigma fragmentador que tem por característica ser individualizador, portanto, o 

professor deve trabalhar de forma coletiva de modo que seja concretizada a formação 
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humana integral e sólida, para que seja possível a significação desta aprendizagem que 

foi trabalhada no coletivo. 

 A interdisciplinaridade não pode ser pensada por apenas um ou dois professores, 

ela deve ser realizada por de um Projeto Interdisciplinar, que seja pensado e elaborado 

por todo o corpo docente, e que atenda os anseios e expectativas de todos, 

principalmente dos alunos. Dentro deste projeto interdisciplinar estarão explicitados todos 

os objetivos e estratégias que aquele determinado corpo docente pensou para a melhora 

da qualidade de ensino de seu alunado. Para tanto, é necessário realizar uma diagnose 

do ambiente educacional. Inicialmente deve-se, a partir da diagnose, identificar quais as 

necessidades que os alunos possuem, para que assim sejam construídas situações de 

aprendizagem que possam ser resolvidas juntamente com os educandos. 

 Em seguida organiza-se, em parceria com todo o corpo docente, os materiais 

necessários para a execução deste projeto, isto inclui todo e qualquer recurso que vá ser 

utilizado em sala de aula, como: filme, revista, textos, livros, cartazes, dentre outros. 

Devem ser materiais que possam vir solucionar o problema proposto no momento anterior, 

ou seja, que atendam os objetivos propostos. 

 Por seguinte, é o momento da execução do projeto, onde as atividades serão 

desenvolvidas, e serão levantadas as discussões e problemáticas para o aluno. Neste 

momento, é muito importante o aluno se sentir desafiado pelo professor, pois desta forma 

ele irá sair em busca do conhecimento, rompendo com o paradigma de receptor de 

informações e passando a ser sujeito do processo ensino-aprendizagem. 

 É neste sentido, que o docente deve ter a percepção do movimento que ocorre 

dentro da sala de aula, conseguindo notar se o seu planejamento funcionou e se o 

objetivo proposto por ele foi alcançado. Nesta perspectiva Freire (1996) afirma que  
O trabalho interdisciplinar e criativo orienta-nos para a unidade do saber, 
criando condições para o desenvolvimento de uma consciência reflexiva 
com a capacidade de estabelecer relações entre idéias, elaborar, assimilar 
e socializar conhecimentos significativos para a vida real. (FREIRE, 1996, 
p.38) 

 Portanto, o professor praticante da interdisciplinaridade deve ter bem claro em seus 

ideais que é importante rever o funcionamento da universidade, não somente quanto aos 

conteúdos, metodologias e atividades, mas, também, quanto à maneira de tratar este 

educando e como instigá-lo, utilizando características como: a auto-expressão, auto-

valorização, a curiosidade e autonomia na construção do conhecimento, criando um ser 
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pensante, crítico e reflexivo, capaz de tomar suas próprias decisões. Fazenda contribui 

com a ação interdisciplinar quando demonstra  
A preocupação com a interdisciplinaridade em nossas escolas vem trazer 
uma nova visão didático-pedagógica à problemática da formação humana. 
O aluno dentro de uma escola com a preocupação interdisciplinar, não 
viverá um currículo que veicule conceituações fechadas, mas sim 
interligadas. A visão do mundo e da vida no momento é uma visão global, 
uma visão do todo, onde cada parte passa a ter significado, quando adita a 
um grande conjunto (FAZENDA, 1995, p. 57). 

 Com isto, podemos perceber e ratificar o quanto é relevante para a educação 

interdisciplinar que se tenha essa visão multilateral do conhecimento, sem ficar restrito a 

apenas uma ou outra espécie de saber. 

  

O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 A avaliação educacional ainda é uma questão que instiga a todos os educadores e 

educandos, vários alunos questionam a relevância dos conteúdos adquiridos no processo 

de ensino-aprendizagem dos cursos de graduação das universidades. A avaliação 

tradicional, em tese, já fora superada, porém mesmo na sociedade contemporânea ainda 

temos indícios de sua aplicabilidade em Instituições de Ensino Superior.  
As avaliações têm de fato várias funções, mas uma deve se destacada: 
servir de procedimento para sancionar o progresso dos alunos pelo 
currículo sequencializado ao longo da escolaridade, sancionando a 
promoção destes (SACRISTÁN, 2000, p. 312). 

 As teorias educacionais estão a todo o momento passando por transformações e 

adequações, principalmente no que diz respeito ao processo ensino-aprendizagem e a 

avaliação. Assim, compreendemos que o docente deve analisar com cautela quais serão 

as estratégias avaliativas utilizadas por ele, pois é necessário que o processo avaliativo 

contribua significativamente para o aprendizado do aluno.  

 Com isto em vista se faz a seguinte reflexão:  
Por que a avaliação se tornou uma prática educacional tão poderosa? Ela 
faz o quê? Ela se tornou uma prática ameaçadora, uma prática autoritária. 
Mas ela não é isoladamente autoritária. Ela o é, porque está no bojo de um 
conjunto, de uma Educação entendida como transmissora de informações, 
que é igualmente autoritária (SAUL,1994, p.63). 

 Todo este processo de medo e reações diversas a respeito da avaliação pode ser 

visualizado a partir da análise dos tipos de avaliação: 
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 Quadro 1:  Tipos de avaliação dos professores 

Fonte: Hoffmann (2005, p.98). 

  

 Este quadro foi feito por um grupo de Orientadores educacionais da cidade de Porto 

Alegre-RS, e nos mostra as mais variadas concepções sobre a avaliação, porém percebe-

se que todas as definições são negativas, tamanha foi a experiência traumática com 

avaliação para estas pessoas.  

 E de que modo o professor pode fazer isso. Um dos princípios que deve ser 

meticulosamente estudado é o ato de corrigir, que cada professor imprime sobre os 

alunos. A correção em hipótese alguma deve ser um momento em que o discente sinta-se 

constrangido pelo fato de não ter correspondido às expectativas de resposta de uma 

determinada questão, cabe ao docente o exercício de construção dessa resposta junto ao 

aluno, de modo a trabalhar a capacidade de raciocínio e comunhão do conhecimento, haja 

vista que, ambos estarão literalmente construindo o conhecimento. Este ato de construir o 

saber acaba por tornar o processo da avaliação algo que o aluno irá sentir satisfação em 

fazê-lo, é muito importante que o professor saiba valorizar as diferenças que cada aluno 

demonstra. 

IMAGENS SOBRE AVALIAÇÃO JUSTIFICATIVAS

Bispo Julga quem merece aprovação para 
chegar ao céu

Camaleão Incerteza: com a cabeça diz que sim, 
com o rabo diz que não.

Cobra Quando menos se espera ela dá o 
bote

Coruja Observação de todos os lados e 
sabedor ia

Fantasma Dá medo, é mister ioso e não o 
conhecemos

Juiz Absolve ou condena. Deve ser neutro

Hit ler Dominador,  mandão, não ouve o povo

Macaco Instável :  sal ta de galho em galho

Moeda e Maga Patológica A Maga está sempre atrás da moeda 
do Tio Pat inhas como o aluno está 

atrás da nota do professor.

Pedrada O aluno recebe e não pode reclamar

Urubu Uma sombra que assusta a todos
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 Cury (1985, p.33) afirma, “os contrários opõem-se e se impregnam mutuamente. 

Assim cada um deles é condição para que exista o outro e, no seu movimento, cada um 

se converte no outro”, ou seja, este ato de valorizar o que o discente produz e trabalhar 

em cima deste produto é que vai destacar o bom método avaliativo. 

A INTERDISCIPLINARIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR – UM RETRATO DO FAZER 

DOCENTE  

 O presente trabalho buscou trabalhar não apenas em pesquisas bibliográficas, mas 

também, na prática docente da Educação Superior, desta forma realizou-se uma amostra 

com três professores que atuam neste ramo de ensino. A amostra foi realizada em uma 

Universidade privada no período de julho e agosto do ano de 2019, com mais de 25 anos 

de tradição no ramo da Educação Superior na cidade de Belém-PA. 

 Os professores entrevistados na amostragem são profissionais experientes, com 

mais de dez anos de docência na Educação Superior. Dois destes docentes tem titulação 

de Mestre, sendo que um deles além de exercer a atividade da docência também atua 

como Gestor de Centro dentro da Instituição. O outro sujeito possui o título de Doutor e 

atua na área da docência e Pesquisa e Extensão. 

 A intenção da entrevista foi conseguir realizar um diálogo com os sujeitos de modo 

que eles explicitassem suas opiniões sobre os conteúdos que permeiam a 

interdisciplinaridade, conforme demonstramos nas tabelas que seguem: 

TABELA 2- Atividades/ações interdisciplinares realizadas pelos sujeitos  

SUJEITOS RESPOSTAS

SUJEITO A

Sim. O curso de Ciências Sociais possui  
u m a d i s c i p l i n a c h a m a d a d e P r o j e t o 
I n t e r d i s c i p l i n a r.  E l e v i s a p r o d u z i r  u m 
t r aba lho c i en t í f i co ,  em que os a l unos 
p o s s a m i n t e g r a r c o n h e c i m e n t o s d a s 
discipl inas ministradas no semestre. 
P o r c o n t a d i s s o t o d o s e m e s t r e ,  e m 
qualquer d isc ip l ina que eu este ja devo 
sempre con t r i bu i r  pa ra que os a lunos 
u t i l i zem tex tos ou r e f l exões f e i t as na 
discipl ina que eu ministro .
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Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 A questão de número um, traz uma importante reflexão, pois, indaga aos sujeitos 

sobre sua prática docente, de modo que se posicionem acerca da interdisciplinaridade e 

de que modo e frequência eles fazem ou não essa prática em seu cotidiano educacional. 

Percebe-se que os três entrevistados são praticantes da interdisciplinaridade, porém cada 

um a sua maneira de pensar e agir. 

 O Sujeito B relata que já tentou realizar em inúmeras situações esta prática, porém, 

o fato de conseguir adequar os horários dos professores é uma tarefa realmente árdua e 

complicada, nota-se que neste caso não é a falta de comprometimento dos docentes que 

atrapalhou a execução da praxe, mas sim a dificuldade em se ter um tempo/espaço 

definido pela instituição para este planejamento e construção de atitudes interdisciplinares. 

Isto traz à tona o ponto do quão as Universidades estão ou não preparadas para 

trabalharem com a interdisciplinaridade, fica claro que as Instituições de Ensino Superior 

brasileiras ainda não possuem, em sua grande maioria, condições favoráveis para o 

exercício desta atitude. SINAES (2004, p.16), informa que: 
[...] a atual crise do ensino superior remete à questão da eficiência ou 
ineficiência das instituições em se adaptarem às novas exigências sociais, 
entendendo que a Educação Superior funciona como um fator de 
incremento no mercado de trabalho. (SINAES, 2004, p.16)    

 Assim, ainda com as dificuldades encontradas é possível executar um projeto 

interdisciplinar quando temos a presença de um plano de curso preocupado em construir 

este tipo de praxe, que visa despertar o lado crítico e reflexivo de cada aluno. Nota-se que 

é de fundamental importância que as Universidades se conscientizem da importância 

SUJEITO B

Tentei  real izar por duas vezes em três 
a n o s l e t i v o s p r á t i c a s d o c e n t e s 
i n t e r d i s c i p l i n a r e s p r o c u r a n d o a ç ã o 
i n t e g r a d a c o m o u t r o s c o l e g a s q u e 
m i n i s t r a v a m d i s c i p l i n a s n o m e s m o 
semestre em que eu atuava, entretanto,  as 
d i f i c u l d a d e s e r a m i m e n s a s : c o n c i l i a r  
h o r á r i o s d e e n c o n t r o s e n t r e n ó s 
professores;  ar t icu lar os conteúdos das 
discipl inas com o projeto interdiscipl inar.  
Mais recentemente o curso de Pedagogia 
incorporou no curr ículo um componente 
curr icular específ ico que pode favorecer 
ta is prát icas interdiscipl inares.

SUJEITO C Sim. Semestralmente.
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deste tipo de prática para o desenvolvimento da instituição, e principalmente do educando, 

para que venha sempre a buscar os caminhos mais favoráveis que possam auxiliar estes 

professores em uma ação interdisciplinar, renovadora. 

TABELA 3- Práticas exitosas para uma ação interdisciplinar  

SUJEITOS RESPOSTAS

SUJEITO A

- Contr ibuição dos professores para que 
a i n t e r d i s c i p l i n a r i d a d e a c o n t e ç a . O s 
professores são mais responsáveis pela 
real ização que os alunos.  
-  Os professores devem permit i r  que os 
alunos apresentem seus temas. A part i r  
daí  devem ref let i r  para que os mesmos 
e s t a b e l e ç a m a l g u n s p a r a s e r e m 
t r a b a l h a d o s , q u a n d o a t u r m a é 
numerosa . Se a tu rma fo r pequena , 
t e m a s d e v e m s e r t r a b a l h a d o s 
indiv idualmente – esta forma indiv idual  é 
m u i t o c o n t e s t a d a p e l o s p r o f e s s o r e s 
“pelo t rabalho que custa ao professor 
hor ista”.   
-  O curso deve elaborar uma estratégia 
de encontro para os professores que 
part ic iparão do interdiscipl inar para que 
e l e s p o s s a m p e n s a r e m c o n j u n t o e 
oferecer informações seguras e c laras 
aos a l unos . Aqu i  se i nc l u i :  t i po de 
t raba lho a se r ap resen tado ; t ema /s ;  
f o r m a d e a v a l i a ç ã o ; d a t a d a 
a p r e s e n t a ç ã o – s e a m e s m a s e r á 
apresentada apenas de forma escr i ta ou 
se haverá seminár io.  Se os professores 
vão estar presentes.  Se apenas darão as 
notas e será t i rada a média.  Só assim 
podemos chamar de interdiscipl inar idade

SUJEITO B

Mais do que prát icas acredi to que devam 
e x i s t i r  a l g u m a s c o n d i ç õ e s 
favorecedoras: um curr ículo integrado 
por eixos temát icos ou por problemas ou 
por p ro je tos .  Enquanto os cur r ícu los 
forem discipl inares,  teremos di f iculdades 
de operacional izar ação interdiscipl inar.  
En t re tan to uma cond ição pessoa l  do 
p r o f e s s o r i n f l u e n c i a :  s u a d i s p o s i ç ã o 
pa ra o t raba lho in te rd i sc ip l i na r.  Nós 
p r o f e s s o r e s a i n d a s o m o s c i o s o s d e 
nossas discipl inas,  de nosso conteúdo 
programát ico,  a té pe la formação que 
t ivemos e ainda há muito a t rabalhar 
nesse aspecto.  Entretanto se o curr ículo 
favorece não vamos mais ter  desculpas. 
U m o u t r o a s p e c t o d i z r e s p e i t o à s 
p r á t i c a s a v a l i a t i v a s n u m c u r r í c u l o 
discipl inar,  ou seja,  como conci l iar  ta is 
prát icas com o trabalho interdiscipl inar.
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Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 Esta talvez seja a questão que reflete melhor o chão da sala de aula do ambiente 

acadêmico, pois nela podemos compreender quais seriam as melhores estratégias para o 

sucesso de uma prática interdisciplinar. As falas de todos os sujeitos convergem para um 

mesmo ponto: deve haver cooperação mútua entre os docentes e condições para que o 

trabalho seja executado com maestria.  

 As relações interpessoais entre todos os envolvidos com o ensino devem ocorrer da 

forma mais saudável possível, o orgulho e ego dos educadores precisam ser deixados de 

lado em prol de uma praxe que vá transformar a realidade dos alunos. Portanto, é 

necessário que haja compromisso com o ensino por parte dos docentes e gestores. 

 O Sujeito C, traz à tona o fato de os conteúdos estarem em perfeita sincronia e dos 

professores estarem dispostos a trabalhar com outros docentes. É muito interessante que 

se faça uma diagnose com os alunos para saber quais temas são de seu interesse, para o 

Sujeito A este é um fator que contribui bastante para o exercício desta prática. 

 Portanto, para o exercício de uma ação interdisciplinar obter sucesso, é necessário 

que seja feito um trabalho conjunto envolvendo gestão, docência e discência, pois se a 

instituição almeja a praxe da interdisciplinaridade na sala de aula, ela deve começar a 

exercer tal ação dentro das coordenações e salas de professores. Ramos (2003) refere: 
No atual estágio de construção do conhecimento pela humanidade, a 
dicotomia entre conhecimento geral e específico, entre ciência e técnica, ou 
mesmo a visão de tecnologia como mera aplicação da ciência deve ser 
superada, de tal forma que a escola incorpore a cultura técnica e na cultura 
geral na formação plena dos sujeitos e na produção contínua de 
conhecimentos. (RAMOS, 2003, p.08) 

SUJEITO C

a ) O p r o f e s s o r t e m q u e s a b e r o 
s igni f icado de interdiscipl inar idade;  
b)  Ele tem que acredi tar  que é possível  
t rabalhar com o outro professor;   
c )  t e m q u e h a v e r d i á l o g o e n t r e o s 
conteúdos.
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TABELA 4- Opinião sobre interdisciplinaridade como ferramenta mais eficaz para a formação de 
um sujeito crítico–reflexivo 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 A formação de um sujeito crítico reflexivo possui vários fatores externos que 

contribuem ou não para tal fato. Para os Sujeitos A e B a interdisciplinaridade é a 

ferramenta mais eficaz neste processo de construção, pois estes acreditam que o aluno 

deva pensar de forma ampla e perceber a realidade como um todo e não fragmentada. Já 

o Sujeito C, afirma que a interdisciplinaridade não é o “remédio” para a crise do ensino, 

pois a construção deste indivíduo reflexivo obterá sucesso ou não de acordo com a 

maneira que os conteúdos serão trabalhados com este aluno, ou seja, os conteúdos 

devem ser trabalhados de modo a contemplar os diversos questionamentos da sociedade 

contemporânea. 

 De fato, a interdisciplinaridade é uma grande ferramenta para a construção de um 

ser pensante, que seja capaz de transformar a realidade em que vive, porém deve-se ter a 

clareza de que se ela for trabalhada de maneira equivocada se confundirá com 

SUJEITOS RESPOSTAS

SUJEITO A

S i m . E s t a m o s e m u m a s o c i e d a d e 
global izada. As informações circulam 
rapidamente,  porém o comportamento 
e o pensamento das pessoas mais 
devagar.  Diante disso é necessár io que 
a escola cr ie prát icas educat ivas que 
ajude os alunos a pensar de forma 
ampla,  re f lex iva e propos i t iva .  Isso 
pode ocorrer mais rápido que a escola 
colaborar nesse t ipo de formação.

SUJEITO B 

Sim, acredi to.  Perceber a real idade, 
pensar sobre ela,  compreende- la de 
forma crí t ica e mais do que isso propor 
a lgo pa ra t rans fo rmá- la ex ige uma 
v i s ã o n ã o f r a g m e n t a d a ; p e n s a r a 
complexidade exige essa visão, esse 
pensamento interdiscipl inar até porque 
a real idade assim o é.

SUJEITO C 

N ã o . A c o n s t r u ç ã o d e u m s u j e i t o 
c r í t i c o - r e f l e x i v o n ã o d e p e n d e d a 
i n t e r d i s c i p l i n a r i d a d e , m a s d o s 
conteúdos que possibi l i tem o debate 
acerca das grandes questões sociais,  
p o l í t i c a s ,  e c o n ô m i c a s , c u l t u r a i s ,  
raciais,  etc. ;  considero-a apenas uma 
das estratégias para a melhor ia da 
aprendizagem e não o “remédio” para a 
cr ise do ensino, como muitos pensam.
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banalização dos conteúdos, e sua finalidade será totalmente distorcida. Por isso, se faz 

necessário um bom planejamento interdisciplinar através de diagnose, análise dos dados, 

e elaboração minuciosa das estratégias que serão utilizadas para a aplicação dos temas 

interdisciplinares. A 
Superficialidade do saber disciplinar docente, classicamente descrita como 
falta de rigor metodológico e debilidade teórica, que se transmita em tempo 
da interdisciplinaridade: pega-se um pouco disso, um pouco daquilo, 
mistura-se bem [ou mal] e, eis um trabalho interdisciplinar! (BURITY, 2002, 
p. 65) 

TABELA 5- Estratégias utilizadas para implementar projetos interdisciplinares na educação 
superior 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2019. 

SUJEITOS RESPOSTAS

SUJEITO A 

- Têm vários, aqui na Universidade: 
Nos cursos – Alguns já apresentam a proposta 
interdiscipl inar. Em alguns cursos os 
professores estabelecem as regras e entregam 
aos alunos. Em outros os alunos tem alguma 
part icipação. Porém há problemas de 
interpretação de cada professor sobre 
interdisciplinaridade e nem sempre as 
coordenações trabalham essa questão.  
Na Extensão universitária – é onde a 
interdisciplinaridade está mais visível, pois é a 
aplicação do que foi aprendido em sala de 
a u l a , e x i g i n d o a d a p t a ç õ e s e n o v o s 
conhecimentos.

SUJEITO B 

Uma pr imeira delas ser ia pensar em 
um curr ículo organizado de modo não 
discipl inar,  mas por eixos temát icos,  
por problemas ou por projetos o que 
i m p l i c a r i a p e n s a r t a m b é m a 
o r g a n i z a ç ã o d o s t e m p o s e d o s 
e s p a ç o s d e t r a b a l h o , p o i s a t é a 
organização de um horár io de “aulas” 
ter ia que ser repensada ou mesmo o 
q u e s e r i a u m a s a l a d e a u l a n a 
Univers idade; uma segunda ser ia a 
formação de professores universi tár ios 
nes te en foque i n te rd i sc ip l i na r pa ra 
romper a barre i ras do não preparo 
para o t rabalho interdiscipl inar.

SUJEITO C 

Não as conheço! Existem estratégias? 
Apenas p lanejamos as at iv idades e 
apl icamo-las.  Talvez fosse necessár io 
fazer uma pesquisa junto ao corpo 
d i s c e n t e p a r a s a b e r o q u e e l e s 
pensam, pois o que se percebe, é que 
muitos deles,  detestam!
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 Os Sujeitos entrevistados concordam em dois aspectos, o primeiro é que para se 

obter uma boa estratégia interdisciplinar deve se levar em consideração o prisma que o 

aluno tem sobre o tema que se pretende trabalhar, ou seja, é importante ouvir os 

discentes e saber quais são suas dificuldades, anseios e curiosidades. O outro aspecto diz 

respeito ao planejamento de um currículo organizado de modo que não seja metódico e 

disciplinar, que contemple o aluno como um todo, trabalhando através de eixos temáticos 

e não por disciplinas distribuídas em horários pré-estabelecidos, é interessante abandonar 

essa ideia de que a sistematização metódica e rígida da disciplinaridade é a única forma 

de se construir o saber dentro da academia. 

 Nesta perspectiva,  
Se planejar o currículo é lhe dar forma pedagógica, é evidente que a 
reflexão em torno de seus conteúdos é capital para os professores. No final 
das contas, se a cultura do currículo escolar não é uma mera justaposição 
de retalhos do que denominamos cultura elaborada, deve implicar uma 
cuidadosa seleção e ordenação pedagógica, ou seja, uma “tradução” 
educativa de acordo com o papel que cumprirá na educação do aluno. E 
essa é função capital do planejamento curricular (SACRISTÁN 2000, p.
297). 

 Desta forma, refletimos que é de fundamental importância termos a percepção da 

relevância do planejamento curricular, pois a prática interdisciplinar se torna impossível 

sem que haja planejamentos, objetivos e metas a serem alcançadas. Quanto mais se 

planeja uma ação interdisciplinar, maiores as chances de se obter êxito em seu 

desenvolvimento. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 O termo interdisciplinaridade possui em sua essência o significado de “transitar das 

disciplinas”, é interessante imaginá-la como a agulha com uma linha prestes a costurar um 

tecido, esta agulha vai costurando o tecido e sua linha acaba por perpassar toda a 

superfície deste, transitando de ponta a ponta. A interdisciplinaridade de fato tem o intuito 

de costurar os remendos fragmentados pela disciplinaridade, e tentar convergi-los para 

um só paradigma, o da criticidade, portanto, ela tem a simples tarefa de nos fazer pensar, 

e fazer o ser humano pensar pode ser mais complexo do que aparenta. 

 Os filósofos da antiguidade passavam anos pensando para poder compreender 

melhor a realidade em que viviam, e é daí que surge uma das frases mais famosas dentre 
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o meio acadêmico “Penso, logo existo”. O ato de pensar sem dúvida está intrinsecamente 

ligado á uma ação interdisciplinar, um não pode existir sem o outro, pois ambos são 

dependentes entre si. 

 É fato que na maioria dos casos os professores encontram dificuldades para o 

exercício da interdisciplinaridade, devido inúmeros fatores como, falta de material, ou 

dificuldade em conciliar os horários com os demais docentes para poder planejar as ações 

interdisciplinares, ou ainda um currículo que não é voltado para esta prática educativa, 

enfim diversos são os fatores que podem servir de empecilhos à esta praxe.  

 O professor deve ter compromisso com o seu educando e com a sociedade que ele 

está ajudando a formar, um docente não pode simplesmente desistir de ministrar uma aula 

de qualidade, ele deve ter a percepção de que aquele processo de ensino-aprendizagem 

que é construído dentro da sala de aula, é fator determinante para a formação de um 

futuro profissional. Desta forma, a interdisciplinaridade vem dar este suporte a este 

educador que busca construir o conhecimento de forma crítica e reflexiva, que trabalha em 

cima de concepções como a coletividade, o altruísmo, o engajamento com o tema 

proposto, dentre outros. 

 No desenvolver deste estudo pode-se constatar que uma ação interdisciplinar 

reflete muito positivamente na qualidade de ensino do aluno da Educação Superior, uma 

vez que, se faz necessário a utilização de mecanismos que sirvam de atrativos aos 

conteúdos complexos que são discutidos dentro da Academia. A concepção de 

disciplinaridade auxiliou na compreensão do processo educacional, principalmente no que 

tange a organização curricular, pois ficou claro que os currículos das Instituições de 

Ensino Superior ainda estão muito aquém de uma praxe interdisciplinar, haja vista que, 

suas matrizes curriculares, assim como seus horários de aula e o sistema avaliativo ainda 

são disciplinares. 

 Durante a pesquisa notou-se que estas instituições estão trabalhando em cima da 

melhoria no ensino, pois vêm buscando novas maneiras de organizações curriculares que 

visam o aspecto interdisciplinar. Mudanças já estão sendo feitas na organização curricular 

dos cursos, assim como os projetos de extensão das universidades que vêm contribuindo 

para o despertar de todo o corpo docente para uma praxe que se alicerce na 

interdisciplinaridade. 

 No levantamento da amostragem com os professores notou-se que ainda que estes 

sejam da mesma universidade, suas opiniões acerca do assunto divergem na maioria dos 
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pontos abordados. Porém, mesmo discordando em alguns pontos da amostragem, 

constatou-se que todos os sujeitos entrevistados são adeptos da interdisciplinaridade, e 

isto é um fator muito positivo, pois o primeiro passo para uma ação interdisciplinar é a 

intencionalidade do professor, ou seja, é o docente ter compromisso com seu alunado e 

querer construir o saber junto com os discentes. 

 Ao final, concluímos que a ação interdisciplinar é uma ferramenta de fundamental 

importância para a construção de um novo sujeito. A praxe da interdisciplinaridade deve vir 

acompanhada de todo um aparato de fatores que lhe dê subsídio para que o processo 

ensino-aprendizagem seja construído de forma satisfatória, ou seja, a gestão educacional 

necessita dar o apoio necessário para o desenvolvimento desta atitude, assim como os 

professores devem se conscientizar da importância do trabalho coletivo e deixar suas 

individualidades de lado em prol da qualidade de ensino. 

 Por outro lado, a instituição deve apoiar seus gestores na tomada de decisões, para 

que no caso de o currículo necessitar sofrer alterações para um modelo interdisciplinar, o 

gestor se sinta seguro e desenvolva este trabalho da melhor forma possível junto com os 

coordenadores e corpo docente. 

 Desta forma, a utopia de se implantar a interdisciplinaridade de fato pode um dia 

ser alcançada, porém é necessário que haja colaboração de todos, inclusive os discentes, 

sugerindo temas que lhes chamem a atenção para que os professores possam elaborar 

aulas de qualidade que contribuam para formação do homem como um todo, para formar 

um ser crítico e pensante.       
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LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO: CAMINHOS PARA LIBERDADE DO SUJEITO 
SURDO 

Carla Georgia Travassos Teixeira PINTO 
Katia Regina SILVA 

RESUMO: 
Examinando a atual política nacional de educação inclusiva com direcionamento para presença de 
surdos em escolas regulares, inquieta-nos a insciência da língua de sinais e a falta de 
reconhecimento da cultura surda, bem como a escassez de materiais visuais apropriados para o 
desenvolvimento cognitivo do discente surdo.  Esse artigo faz uma análise acerca do processo de 
alfabetização e letramento dos sujeitos surdos. O objetivo desse estudo se concretiza na 
importância do professor em apresentar procedimentos que compreendam tanto a linguagem de 
sinais como a linguagem verbal. O estudo possui como fundamento os pressupostos da educação 
bilíngue para sujeitos surdos com destaque para Libras como primeira língua e o português como 
segunda língua. Portanto, essa pesquisa se faz relevante, pois no paradigma do século XXI o 
respeito à diversidade e a inclusão de todas as pessoas nos diferentes contextos, representa a 
luta contra a exclusão e o aumento da experiência, aprendendo juntos e buscando ao máximo 
fazer o melhor. Dessa forma, a instituição escolar é um dos primeiros lugares em que a extinção 
de obstáculos torna-se primordial. Ressalta-se nesse processo a relevância da Língua Brasileira 
de Sinais (LIBRAS), observando o bilinguismo. 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem; Surdez; Letramento; Alfabetização 

  
LITERACY AND LITERACY: PATHS TO THE FREEDOM OF THE DEAF 

: 
ABSTRACT 
Examining the current national policy of inclusive education targeting deaf people in mainstream 
schools, we are concerned about sign language insecurity and lack of recognition of deaf culture, 
as well as the scarcity of appropriate visual materials for student cognitive development. deaf. This 
article analyzes the literacy and literacy process of deaf subjects. The aim of this study is the 
importance of the teacher in presenting procedures that comprehend both sign language and 
verbal language. The study is based on the assumptions of bilingual education for deaf subjects 
with emphasis on Libras as a first language and Portuguese as a second language. Therefore, this 
research is relevant, because in the XXI st century paradigm or respect for diversity and the 
inclusion of all people in different contexts represents a struggle against exclusion and increased 
experience, learning together and seeking the best performance. . Thus, the school institution is 
one of the first places where the elimination of obstacles becomes paramount. It is highlighted in 
this process of relevance of the Brazilian Sign Language (LIBRAS), observing or bilingualism. 

KEYWORDS: Learning; Deafness; Literacy; Literate 

ALFABETIZACIÓN Y ALFABETIZACIÓN: CAMINOS HACIA LA LIBERTAD DE LOS SORDOS 

RESUMEN: 
Al examinar la política nacional actual de educación inclusiva dirigida a las personas sordas en las 
escuelas convencionales, nos preocupa la inseguridad del lenguaje de señas y la falta de 
reconocimiento de la cultura sorda, así como la escasez de materiales visuales apropiados para el 
desarrollo cognitivo de los estudiantes. sordo Este artículo analiza el proceso de alfabetización y 
alfabetización de las personas sordas. El objetivo de este estudio es la importancia del maestro en 
la presentación de procedimientos que comprenden tanto el lenguaje de señas como el lenguaje 
verbal. El estudio se basa en los supuestos de la educación bilingüe para sujetos sordos, con 
énfasis en Libras como primer idioma y portugués como segundo idioma. Por lo tanto, esta 
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investigación es relevante, porque en el paradigma del siglo XXI, o respeto por la diversidad y la 
inclusión de todas las personas en diferentes contextos representa una lucha contra la exclusión y 
una mayor experiencia, aprender juntos y buscar el mejor rendimiento. . Por lo tanto, la institución 
escolar es uno de los primeros lugares donde la eliminación de obstáculos se vuelve primordial. Se 
destaca en este proceso de relevancia del lenguaje de señas brasileño (LIBRAS), observación o 
bilingüismo. 

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje; Sordera Alfabetización; Alfabetización 

A RELEVÂNCIA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) NA COMUNICAÇÃO E 

NA LINGUAGEM SURDO” 

Antes de abordarmos a relevância da Língua Brasileira de Sinais na comunicação e 

linguagem surdo é necessária uma elucidação do termo deficiência auditiva para 

seguirmos na discussão. Para isso, tomemos o conceito de Rinaldi (1997) que define o 

termo como uma redução da capacidade de percepção habitual dos sons, considerando-

se aquele indivíduo, cuja surdez não é funcional na vida comum, como desprovido de 

audição e aquele cuja audição, ainda que deficiente, seja funcional com ou sem prótese 

auditiva, como parcialmente surdo. 

Por conseguinte, julga-se surdo ou relativamente surdo aquele cuja privação é 

maior a quarenta e um decibéis (dB). Nesse seguimento, o decreto nº 5626, de 22/12 de 

2005 em seu rt, 2º assinala que: 
Art. 2º Para os fins deste decreto, considera-se pessoa surda aquela que, 
por perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de 
experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da 
Língua Brasileira de Sinais- LIBRAS. 
Parágrafo único. Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, parcial 
ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma 
nas frequências de 500Hz, 1000Hz, 2000 Hz e 3000Hz. (Decreto Nº 5.626, 
de 22 de dezembro de 2005) 

Neste sentido, a Libras, isto é, Língua Brasileira de Sinais, é reconhecidamente a 

língua materna dos surdos brasileiros, não obstante pode ser desenvolvida por qualquer 

pessoa atraída pela comunicação da comunidade surda. Na qualidade de língua, esta é 

constituída de todos os elementos concernentes às línguas de sinais orais, como 

semântica, gramática e outros elementos, preenchendo assim, as exigências científicas 

para ser classificada instrumental linguística. Assim sendo, como qualquer outra língua 

abrange todos os componentes que uma língua solicita para a prática de seu aprendizado. 
A língua de sinais é uma língua natural com organizações em todos os 
níveis gramaticais, prestando às mesmas funções da língua orais. Sua 
produção é realizada através de recursos gestuais e espaciais e sua 
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percepção é realizada por meio da visão, por isso é denominada uma 
língua de modalidade gestual- visual- espacial. (FERNANDES, 1998, p. 02) 

A experiência com Libras oportuniza ao sujeito surdo singeleza e desenvoltura na 

apresentação de seus anseios, emoções, convicções, necessidades, assim como a 

interação social e a organização do pensamento cognitivo que, para os surdos, é 

produzida por meio da visão. 

Por um longo período a língua de sinais foi eliminada do contexto educacional, 

concebendo uma grande quantidade de sujeitos surdos “sem língua”, consentindo que as 

práticas vivenciais surdas fossem obtidas em universos no qual a língua portuguesa 

dominava. 

Ainda que a língua de sinais seja pouco conhecida pelos ouvintes, ela foi legalizada 

pela lei nº 10. 436, de 24 de abril de 2002, que confirma a Libras como língua oficial dos 

surdos e normalizada como tal pelo decreto n.º 5.626, de 2 de dezembro de 2005, que 

certifica esta língua como língua dos surdos, destarte o Brasil possui duas línguas oficiais: 

a língua portuguesa e a Libras. 

A língua de sinais é completa e independente da língua portuguesa, uma vez que 

oportuniza o desenvolvimento global do discente surdo. Por meio da Libras e do espaço 

visual os surdos podem interligar-se entre si e com os sujeitos ouvintes, relacionando-se, 

contribuindo e analisando o mundo ao seu redor. 

Os sujeitos surdos, especialmente os que nasceram em famílias nas quais os 

genitores são ouvintes, representa a grande maioria, conforme Marchesi, “deve-se levar 

em conta que apenas 10% das pessoas surdas têm pais surdos [...]” (2004, p.174). 

Supõe-se, dessa forma, que os surdos que representa esse estão restritos aos escassos 

sinais expressivos de comunicação, isto é, com poucas trocas representativas e pouco 

contato com o meio social, que são importantes para o desenvolvimento linguístico e 

psicológico do discente surdo. Desta forma, a compreensão de mundo será auferida 

acerca do que este consegue abstrair de práticas visuais e vivencias que não são 

reguladas e muito menos significadas por sua língua (LIBRAS). 

É por intermédio da língua de sinais que o discente surdo irá organizar relações 

com o processo de ensino/aprendizagem e o mundo. Dessa maneira, ele deve ser 

entendido semelhantemente como os ouvintes são pelas línguas orais, visto que a Libras 

é preparada para ofertar as mesmas premissas de aprendizagem que a língua oral dos 

ouvintes. Sem o alcance da língua de sinais, o reconhecimento num grupo de 

497



correspondência fica, na prática, eliminado, fomentando complicações que trarão marcas 

importantes tanto no convívio social quanto no escolar. 

Freire reitera que a “leitura do mundo procede a leitura da palavra” (1991, p. 11), 

logo a partir da leitura visual do mundo, o discente surdo implementa a leitura da palavra 

por intermédio dos gestos. 

Assim sendo, não há irresoluções em relação à relevância da aquisição mais cedo 

possível da língua de sinais, uma vez que esta proporciona avanços na linguagem, 

comunicação e pensamento surdo. Ressalta-se que o sujeito surdo possui grandes 

dificuldades de realizar a comunicação por meio da língua portuguesa devido a sua 

estrutura oral. 

A FINALIDADE DO INTÉRPRETE DE LIBRAS NA FORMAÇÂO COGNITIVA DO 

DISCENTE SURDO 

Declara-se o intérprete como sendo o indivíduo que é o medianeiro no processo de 

comunicação entre o discente e o professor, no qual os discentes surdos estiverem 

envolvidos impulsionando a integração no processo de formação deste. O intérprete 

necessita perceber o sujeito surdo em múltiplos aspectos, uma vez que interpretar é um 

trabalho profundo, que não reclama somente a interpretação, não obstante conhecimentos 

de todo o procedimento desenvolvido em sala de aula. A constituição profissional deste 

sujeito deve acontecer em conformidade com o Decreto 5.626. 
Art. 18. Nos próximos dez anos, a partir da publicação deste Decreto, a 
formação de tradutor e interprete de Libras- Língua Portuguesa, em nível 
médio, deve ser realizada por meio de:  
I - Cursos de educação profissional 
II - Cursos de extensão universitária; e  
III - Cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino 
superior e instituições credenciadas por secretarias de educação.  
Parágrafo único. A formação de tradutor e intérprete de Libras pode ser 
realizada por organizações da sociedade civil representativas da 
comunidade surda, desde que o certificado seja convalidado por uma das 
instituições referidas no inciso III, (BRASIL, 2005) 

Nessa continuidade, o intérprete é aquele que comunica as considerações, palavras, emoções do 
sinalizador/comunicador/falante, desempenhando o papel de articulador de duas categorias de 
comunicação: a oral-auditiva e gestual-visual. Esta habilidade deve ser “atualizada” através de 
contato com a comunidade surda e cursos de aperfeiçoamento. 
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O BILINGUISMO NO DESENVOLVIMENTO DO LETRAMENTO E ALFAZETIZAÇÃO DO 

DISCENTE SURDO 

Na formação educacional do surdo, ressalta-se a importância do bilinguismo, na 

qual está introduzida a língua de sinais local e língua escrita com a finalidade de que o 

discente surdo se apodere da aprendizagem. Nesse sentido, a presença de professores 

bilíngues, isto é, professores que dominam a língua de sinais, além da língua portuguesa, 

são fundamentais para a concretização desse processo. 
O bilinguismo é uma situação linguística em que duas línguas coexistem na 
mesma comunidade (social) ou em que um indivíduo apresenta 
competência gramatical e comunicativa em mais do que uma língua, é o 
conhecimento e uso regular de duas ou mais línguas (FERNANDES, 2008, 
p. 22) 

Efetivamente, o bilinguismo é a língua de sinais/língua oral, que aponta a única 

direção pelas quais as crianças surdas podem ser acompanhadas em todas suas 

urgências, isto é, de estabelecer a comunicação com os seus pais desde o começo de seu 

crescimento. Assim sendo,  a partir do contato com essas duas línguas, aumentam suas 

habilidades cognitivas e apropriam-se de conhecimentos concretos na interação e 

comunicação com o mundo que os envolvem, abrangendo, portanto, surdos e ouvintes. 

O Processo de alfabetização e letramento no bilinguismo para o discente surdo 

compreende o uso da Língua de Sinais como primeira língua (L1) e a Língua Portuguesa, 

dos ouvintes, como segunda língua (L2), conforme afirma Botelho (2005): 
A língua escrita e a língua oral são ensinadas como línguas estrangeiras 
(L2) no Bilinguismo, sendo dependentes da aquisição de línguas de sinais 
[...], tornar-se letrado numa abordagem bilíngue pressupõe a utilização de 
língua de sinais como primeira para o ensino de todas as disciplinas. 
(BOTELHO, 2005, p. 112) 

Nesse seguimento, é relevante conceber uma atmosfera rica em fomentos e 

práticas significativas construídas a partir das aptidões visuais, interativas e conjuntivas já 

obtidas por meio da Libras. Levando em consideração que a maioria dos discentes surdos 

são filhos de pais ouvintes, uma orientação bilíngue deve ter em mente mais essa 

circunstância. Diante disso, o discente surdo necessita ter proximidade com surdos 

adultos e profissionais qualificados desde a mais tenra idade para alcançar a língua 

materna e também formar sua própria identidade, potencializando a linguagem e o 

pensamento. Logo, a aquisição da Libras será com espontaneidade e menos 
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consternação, diversamente a essa situação o sujeito surdo mostrará inúmeras 

dificuldades no domínio da leitura e escrita na língua portuguesa. 

A partir da reflexão sobre a linguagem como sistema de signos preponderantes 

para o homem, concluiu-se que as definições das palavras são criações das relações 

históricas entre eles, conforme afirma Vygostsky ao dizer que “[...] a conquista da 

linguagem representa um marco no desenvolvimento do homem, pois o diferencia dos 

animais [...]” (1991, p.31). 

Nessa compreensão, a linguagem possui um papel relevante no conhecimento do 

mundo captado e responsabiliza os processos de abstração e intelectualização. Além 

disso, é o caminho para divulgação de informação e cultura, pois “adquirir a linguagem é 

ser bombardeado constantemente pelos sons da língua, é aprender que os desejos e 

pessoas têm nomes, que são constituídos de sons específicos que seguem em 

sequência” (SILVA, 2008, p. 10). Em vista disso, podemos compreender que a 

organização em que ocorre a aquisição da linguagem pelo sujeito surdo é fundamental, 

pois oportuniza a efetuação da passagem do concreto para o abstrato, visto que a língua 

de sinais é essencial para o desenvolvimento cognitivo do surdo, pois lhe oferece 

inúmeras oportunidades de pensar. 

Em função disso, os professores devem apresentar metodologias que incluam tanto 

a linguagem verbal como a não verbal. Eles devem indicar respostas de problemas que 

sejam assimiladas pelo discente, dando importância especial à comunicação visual (língua 

de sinais, gestos naturais, dramatização, mímica, desenho, escrita, etc.) para que desta 

forma alcance por meio de diversos procedimentos metodológicos a aprendizagem. 

DISCENTES SURDOS E SEU PROCESSO DE APRENDIZAGEM: ALFABETIZADOS OU 
LETRADOS? 

Um homem alfabetizado não é imperiosamente um homem letrado, visto que 

alfabetizado é aquele que compreende e conhece o processo de leitura e escrita 

(codificação de fonemas e decodificação de grafemas). Logo o sujeito letrado é aquele 

que realiza a leitura e a escrita e replica de forma correta as solicitações sociais que as 

envolve. 

Não obstante, a alfabetização e letramento se agregam, quer dizer, a alfabetização 

é um elemento do letramento, pois o sujeito letrado é aquele que sabe ler e escrever e 

realiza práticas sociais de leitura, escrita e interpretação na sociedade. Nessa perspectiva, 
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Soares afirma que “o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja, ensinar a ler e escrever no 

contexto das práticas sociais da leitura e escrita, de modo que o indivíduo se tornasse ao 

mesmo tempo alfabetizado e letrado”(2005, p. 51). Posto isso, compreende-se que a 

alfabetização e letramento não são procedimentos distintos e devem ser realizados 

simultaneamente. 

No decorrer das observações, percebemos que esta é uma prática existente nas 

ações pedagógicas que cercam também os discentes surdos, que ao mesmo tempo é 

alfabetizado e letrado. Assim, as ações pedagógicas são relevantes ao impulsionar 

práticas sociais de leitura e escrita por meio de livros, rótulos, criações de frases, leitura 

de histórias, revistas, jornais, DVD, em suma, todos os instrumentos de leitura e escrita 

que auxiliam pedagogicamente para procedimentos de ensino/aprendizagem e circulam 

pela instituição escolar e no meio social, possibilitando o letramento desses discentes.  
[...] a alfabetização em sua acepção estrita, não é uma realidade tangível 
para os surdos, simplesmente porque a codificação e decodificação 
pressupõem a habilidades de reconhecer letras e sons (!!!). se os surdos 
não têm acesso a experiências auditivas qualitativas, que lhes permitam 
fazer associações básicas entre fonemas e grafemas, seria inadequado 
nos referirmos à sua incursão ao mundo da escrita denominado esse 
processo de alfabetização. Em contrapartida as práticas de letramento nos 
dariam subsídios para discutir o processo da escrita [...]. (FERNANDES in 
BEBERIAN, 2006, p. 132) 

No desenvolvimento do letramento e alfabetização entre sujeitos surdos e ouvintes 

há um grande afastamento, prioritariamente em relação às vivências e simbolização da 

infância, uma vez que faltam aos discentes surdos, vivências significativas com a Libras. A 

aquisição da língua de sinais e portuguesa pelos discentes surdos serão desinentes da 

primordialidade de contato com o ambiente social no qual está incluído.  Por 

consequência, assimilar a língua portuguesa vai depender do significado que esta atinge 

nas experiências, práticas sociais e escolares por intermédio da primeira língua. Posto 

isto, para ocorrer a alfabetização e letramento na língua portuguesa, se faz necessário a 

formação do entendimento na língua de sinais, que deve ser preparada como primeira e a 

portuguesa como segunda Fernandes e Berberiam (2006). 

As crianças ouvinte conquistam sua língua materna naturalmente. Esta permite a 

elaboração de generalizações, hipótese e juízos de valores e conhecimento sobre o 

mundo, assentindo assim, a constituição de sua identidade em um grupo cultural de 

parâmetro que autoriza esta vivência linguística. Quando essas crianças começam o 
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desenvolvimento da aprendizagem da escrita elas se respaldam no entendimento oral que 

propagou em sua língua, no caso, a portuguesa. 

No caso de crianças surdas, filhas de pais também surdos, a prática é parecida a 

dos ouvintes, já que elas estão desde o nascimento em contato com a língua de sinais e à 

vista disso estão mais orientadas para o período escolar. Já as surdas descendentes de 

pais ouvintes, que são o maior número, possui a apropriação e a primeira ligação com a 

língua de sinais precisamente dita, nas escolas especializadas onde há um conjunto maior 

de pessoas surdas e, certamente, professores especializados para inter-relacionar-se e 

intervir a aprendizagem a estes discentes. 

Destarte, é notório que alguns discentes surdos desenvolvam práticas bimodais 

como exemplo para identificações linguísticas, considerando esse sistema de signos uma 

única língua (LIBRAS) e não uma fala “sinalizada”. Este cenário é particularmente grave e 

não deve ser negligenciado, sendo indispensável um estudo linguístico por parte do 

professor antes do processo de orientação na educação formal dos discentes surdos. 
A prática bimodal traz implicações negativas ao contexto interacional a 
baixa exigência em relação à forma linguística ao supervisionar-se apenas 
o conteúdo e a deformação da enunciação pelo ajuste entre falas sinais, 
gerando omissões, supressões e invenções por parte do ouvinte. 
(BOTELHO, 2002, p. 122) 

De acordo com Fernandes e Berberiam (2006), o vigente ensino do português 

escrito para discente surdo não leva em consideração essas reflexões sobre os caminhos 

metodológicos trilhados pelas escolas. De modo geral, desconsideram sua singularidade e 

prosseguem reprisando os mesmos direcionamentos usados para crianças não surdas 

que dominam suas referências oral-auditivas de sua língua materna e os empregam para 

apoderar-se da escrita. 

A realidade é que, a alfabetização de surdo se transforma em uma dificuldade 

considerando-se que a escrita é a reprodução da fala e isso compreende a oralidade. Na 

presença da limitação auditiva que não lhes consenti realizar associação entre fonema e 

grafema, seu conhecimento sobre a escrita será sempre escasso. Ademais, o material 

usado para o estudo da escrita não representa com fidelidade a língua falada pelos 

ouvintes, produzindo desordem no pensamento surdo ecoando muitas vezes na escrita. 

Fernandes (2008) destaca que o livro didático é o utensílio mais usado em sala de 

aula pelos professores para permear o letramento aos discentes surdos. Este está repleto 

de normas cultas e não medita a linguagem de intercâmbio diário e contextos significativos 
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mesmo para os discentes ouvintes que dominam a língua portuguesa como língua 

materna, por esse motivo os discentes surdos ficam impedidos de adquirir o contexto 

gramatical na totalidade, visto que os livros são elaborados para os ouvintes, ficando, 

assim, fora da existência surda. 

Os surdos confrontam problemas como este, pois as ações pedagógicas 

apresentam modelos de aulas de português como língua oficial. Nessas circunstâncias ela 

representa um conjunto de estruturas gramaticais a ser entendida, memorizada, 

reproduzida e apresentando diversas possibilidades, torna-se assim, imprópria para o 

surdo. 
A dimensão discursiva da língua, que acaba por definir sua organização 
semântica e sintática, não se encontra sistematizada em material escrito 
convencional. Pelo menos não no disponível na atual indústria editorial de 
livros didáticos, que costuma utilizar a orientação estruturalista/normativista 
em seus materiais. (FERNANDES in BERBERIAM, 2006, p. 137)  

 Diante das reflexões expostas, a ação do letramento na educação do discente 

surdo deve proporcionar a aprendizagem e o desenvolvimento em língua de sinais 

(LIBRAS), como primeira língua e análises sobre os encadeamentos do aprendizado da 

língua portuguesa, como segunda. Entre surdos e ouvintes existe uma grande 

discrepância no processo de apropriação da escrita, leitura, interpretação, conhecimento 

de mundo e vivencias. Obviamente, para o discente surdo mais que para os discentes 

ouvintes é hermético assimilar as linguagens e no geral o mundo em que vive, uma vez 

que todo conhecimento processa-se pela visão e não por via oral auditiva como para os 

ouvintes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A luz dos fatos estudados, a partir desta pesquisa, entendemos que são numerosas 

as questões implicadas no processo de alfabetização e letramento do discente surdo, 

estão submersas entre políticas e métodos, ressaltando-se entre tais a responsabilidade 

com o desenvolvimento humano. Nesta sequência, discutir sobre bilinguismo, linguagens, 

desenvolvimento, alfabetização, letramento e outras questões que circundam os surdos, 

será desconexo se não existir verdadeiramente o comprometimento em colaborar com o 

desenvolvimento global do discente em todos os níveis.    

 Destarte, ainda que haja ausência da linguagem oral é a língua de sinais que 

possibilita ao discente surdo o acesso à erudição, valores, regras de conduta, formas de 
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pensar e agir, e consequentemente cresce a relevância da implantação do bilinguismo no 

processo de ensino-aprendizagem e meios sociais, posto que facilita e oferece o 

desenvolvimento linguístico e cognitivo. Também contribui no processo de 

desenvolvimento da linguagem e do pensamento, dificultando o atraso no ensino-

aprendizagem na língua portuguesa e Libras, igualmente favorece a produção escrita, 

representando fundamento de base para cultura e o entendimento dos textos escritos. 

 Por conseguinte, o processo de ensino-aprendizagem é uma ininterrupta busca de 

melhores condições de métodos mais eficazes, políticas reais, de planejamentos, 

conhecimentos das capacidades psíquicas, afetivas e sociais, em meio a outros 

elementos que compõem a educação, e que necessitam ser continuadamente avaliados. 

Por meio da literatura estudada podemos constatar que os autores outorgam grande 

importância a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), porque este é o caminho eficiente de 

comunicação entre professores e discentes. Além disso, se verificou por intermédio da 

revisão da literatura que são vários instrumentos legais que atendem a aprendizagem e o 

discente surdo. 

 Portanto, conclui-se com essa pesquisa que é imprescindível ampliar os 

conhecimentos e análises acerca do sujeito surdo, assim como, aprimorar as trocas de 

ideias para melhor atendê-lo. Dessa forma, com a concretização das propostas 

educacionais, a disseminação de conhecimentos e os resultados alcançados poderão 

gerar soluções que irá suplantar as dificuldades no desenvolvimento da linguagem, 

alfabetização e letramento do discente surdo em sua diferença. 
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RESUMO: 
Este artigo discute a possibilidade de um trabalho didático-pedagógico pautado no letramento 
midiático, descreve uma forma possível de letramento, aponta as etapas de letramento, segundo 
Fernandes (2005.p.18 a 22). O trabalho com surdos exige do educador a compreensão do 
processo de letramento na perspectiva do bilinguismo. Na escola, o aluno surdo deve acessar os 
mais variados gêneros textuais que circulam na internet, nos jornais escritos e nos textos 
publicitários. Tanto a educação formal quanto a de surdos apresentam inúmeras dificuldades. Há, 
portanto, propostas a fim de que o surdo adquira competência linguística, e através do 
conhecimento do português, torná-lo capaz de interagir e se tornar independente. Mas o que 
realmente possibilita ao surdo conhecimento, independência e interação social? Seria o domínio 
do Português como segunda língua? Da língua de sinais? A resposta mais adequada seria a 
necessidade de se adotar o letramento como objeto de ensino da língua portuguesa. 

PALAVRAS-CHAVES: Bilinguismo; Letramento Midiático; Alunos Surdos. 

MEDIA LETTERING: A PROPOSAL FOR PORTUGUESE TEACHING AS A SECOND 
LANGUAGE FOR DEAF STUDENTS 

ABSTRACT: 
This article discusses the possibility of a pedagogical-didactic work guided the process of media 
literacy, describe a possible form of literacy, pointing out the stages of literacy, according to 
Fernandes (2004.p.18 to 22), develop literacy practices with deaf students. work with deaf requires 
the educator to understand the process of literacy in the context of bilingualism. At school, the deaf 
student to access the most varied kinds of texts circulating on the Internet, in newspapers and 
advertising copy written. Both the formal education of the deaf as present numerous difficulties. 
There is, therefore, wishes to offer the deaf language skills, and through knowledge of Portuguese, 
making it able to interact and become independent. But what really enables the deaf knowledge, 
independence and social interaction? It would be the domain of Portuguese as a second 
language? Sign language? The most appropriate response would be the need and importance of 
adopting literacy as an object of study and teaching of the Portuguese language to deaf students. 

KEYWORDS: Bilingualism; Media Literacy; Deaf Students. 

CARTA DE MEDIOS: UNA PROPUESTA PARA LA ENSEÑANZA PORTUGUESA COMO 
SEGUNDA LENGUA PARA LOS ESTUDIANTES SORDOS 

RESUMEN: 
Este artículo analiza la posibilidad de un trabajo didáctico-pedagógico basado en la alfabetización 
mediática, describe una posible forma de alfabetización, señala las etapas de la alfabetización, 
según Fernandes (2004.p.18 a 22). Trabajar con sordos requiere  que el educador comprenda el 
proceso de alfabetización desde la perspectiva del bilingüismo. En la escuela, el estudiante sordo 
debe acceder a los géneros textuales más variados que circulan en Internet, en los periódicos 
escritos y en los textos publicitarios. Tanto la educación formal como la sorda presentan 
numerosas dificultades. Por lo tanto, existen propuestas para que los sordos adquieran 
competencia lingüística y, a través del conocimiento  del portugués,  para  que  puedan  
interactuar  y ser  independientes. Pero, 
¿qué permite realmente el conocimiento sordo, la independencia y la interacción social? 
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¿Es el dominio del portugués como segunda lengua? ¿Del lenguaje de señas? La respuesta más 
apropiada sería la necesidad de adoptar la alfabetización como objeto de la enseñanza del idioma 
portugués. 

PALABRAS CLAVE: Bilingüismo; Alfabetización Mediática; Estudiantes Sordos. 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, no Brasil, a orientação sobre a forma de escolarização do aluno surdo 

é o bilinguismo, ou seja, o uso de duas línguas: Libras e Língua Portuguesa. 

Segundo Hoffmeister (1999), 
saber como usar a 1ª e 2ª língua para estruturar o ambiente para o 
aprendizado é a questão metodológica mais importante para a criança 
surda em casa e na escola”. No passado, houve muitos fracassos na 
tentativa de alfabetizar alunos surdos, o fracasso deve-se talvez porque 
se empregava a mesma metodologia para alfabetizar ouvintes, 
priorizando o som do grafema, ou seja, utilizando o canal de 
aprendizagem auditivo, que o surdo não possui, ou no qual tem um 
déficit. (p. 122) 

A maioria dos surdos, atualmente, são iletrados funcionais. Um estudo realizado 

pelo Colégio Gallaudet, hoje Universidade Gallaudet , apontou que o nível médio de 

leitura de graduandos surdos de dezoito anos em escolas secundárias nos Estados 

Unidos, equivalia somente à 4ª série. 

No Brasil, a realidade não é distante ou diferente, há inúmeros surdos que 

frequentaram a escola por muitos anos e não produzem escrita compatível com a série, 

além de apresentar uma preocupante defasagem em relação ao ouvinte. 

A criança surda só compreende 20% da mensagem por leitura labial, e  muitas 

vezes, só é compreendida por alguns de seus familiares. E, para que isso ocorra, a 

criança percorre um logo período de tempo para aprender a oralizar, alguns surdos 

chegam na fase adulta apresentando dificuldades de comunicação. 

Diante dessa realidade “O bimodalismo passa a ser defendido como a melhor 

alternativa de ensino para surdo” (QUADROS, 2004). Nessa fase de bilinguismo utiliza-se 

a fala e os sinais. O Português sinalizado também não dá conta de melhorar a 

aprendizagem e a realidade escolar desse sujeito, porque são duas línguas diferentes; o 

Português e Língua de Sinais. O Português oral, ao ser combinado com a Língua de 

Sinais, torna o processo ensino- aprendizagem mecânico, ocasionando prejuízos ao 

aluno surdo. 

No Brasil, encontramos escolas oralistas ou bimodais, mas a comunidade surda 
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busca o respeito e a valorização de sua língua natural. A Língua de Sinais, no contexto 

escolar, permite à comunidade surda se expressar por meio de sua língua materna, mas 

não é esta realidade que encontramos na escola regular. Pois, a escola, em geral, 

privilegia o ouvintismo em detrimento do uso da Língua de Sinais. Atualmente, portanto, 

os estudos surdos apontam para outra proposta: o bilinguismo. 

O Bilinguismo é uma proposta de ensino que recomenda o uso de duas línguas 

no contexto escolar. Este enfoque considera a língua de sinais como língua natural dos 

surdos e parte-se dela para ensinar a 2ª língua, no contexto brasileiro, o português 

escrito. 

A criança surda tem o direito de adquirir a língua de sinais naturalmente em 

contato com outras pessoas, também usuárias dos mesmos sinais. Ela também deve ser 

ensinada na língua de sinais para, posteriormente, adquirir o português escrito. Tais 

diretrizes são recomendadas pelos especialistas em educação de surdos e amparadas 

por lei federal. Essa proposta de ensino, o bilinguismo, associado às praticas de 

letramento recomendada por Fernandes (2005), no texto “Educação bilíngue para surdos: 

trilhando caminhos para a prática pedagógica”, faz legitimar a necessidade de fomentar 

práticas sociais da linguagem no contexto escolar e familiar dos alunos surdos. 

Os que se debruçam no campo do letramento no Brasil, tais como Freire (2001), 

Kleiman (1995, 2000), Soares (2003, 2009) e Rojo (2009) pensam, concordemente, que a 

família e a escola exercem papel de suma importância na vida dos seus filhos, por 

proporcionar em todo momento práticas sociais da linguagem que permeiam a nossa 

sociedade escrita, pois envolvem a leitura e a produção escrita de diversos textos que 

atingem as diversas camadas da sociedade. 

Tendo como referência os autores supracitados, é possível posicionar-se nesta  

proposta de estudo que as práticas da cultura letrada acontecem nas relações de poder 

entre os diferentes níveis sociais, absorvendo, de certa forma, maior ou menor acesso 

aos bens culturais alicerçados no decorrer da trajetória de vida. 

A escola, agência de letramento por excelência, poderia estruturar-se para 

desenvolver projetos de letramentos múltiplos que, conhecendo o alto grau de 

dificuldade, oferecessem  aos alunos surdos e educadores, oportunidades de 

crescimento enquanto cidadãos participativos, autônomos e personagens importantes na 

sociedade em que vivem. 
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2. O QUE É LETRAMENTO 

O letrar está acima de alfabetizar. Entende-se por Letrar o ato de ensinar a ler e a 

escrever, dentro de um contexto que a escrita e a leitura estabeleçam sentido e sejam 

ferramentas utilitárias na vida social do aluno. Ou seja, o aluno adquire habilidades no 

uso da escrita e da leitura que vão além de decifrar códigos e, assim, são alfabetizados 

de modo funcional. O modo funcional compreende o uso da língua em contextos 

diversos, em  situações de leitura e escrita em várias situações, como: compreender a 

leitura da bula de remédio, ler e compreender um recado escrito nos aplicativos, ter a 

compreensão das horas no relógio de pulso, fazer o uso correto da calculadora e 

interpretar. Então, quando um sujeito se apossa dessas habilidades, conclui-se que ele 

adquiriu letramento. 

O letramento distingue-se da alfabetização por priorizar o uso da escrita e da 

leitura em variados contextos de comunicação. Segundo Soares (2003): 
O letramento designa práticas de leitura. O ingresso do indivíduo no 
mundo da escrita ocorre a partir da aprendizagem e domínio dos códigos 
de leitura e escrita. Acima de tudo, os alunos precisam manter contato 
com textos significativos. 

De acordo com Kleiman (1995), 
“determinar o que é um texto significativo para a comunidade implica, por 
sua vez, partir da bagagem cultural diversificada dos alunos que, antes 
de entrarem na escola, já são participantes de atividades corriqueiras de 
grupos sociais que, central ou perifericamente, com diferentes modos de 
participação, já pertencem a uma cultura letrada” 

Toda atividade que envolve o uso da escrita (um evento de letramento) não se 

distingue de outras atividades da vida social: é uma atividade de grupo e comunitária, 

pois envolve vários participantes, com diferentes saberes que estão envolvidos segundo 

interesses, intenções e objetivos individuais. 

Por isso, Soares (2009) defende o termo “letramentos”, pois todos educadores 

trabalham com leitura e escrita. Por exemplo, o professor de Geografia deve ensinar 

seus alunos a ler mapas, conhecer estatísticas, conhecer tabelas. De fato, cada 

professor é responsável pelo letramento em sua área. Em razão disso, a educadora 

acredita que é preciso oferecer contexto de letramento a todos: 
Não adianta simplesmente letrar quem não tem o que ler e escrever. 
Precisamos dar as possibilidades de letramento. Isso é importante, 
inclusive, para a criação do sentimento de cidadania nos alunos. 

E tal afirmação deve alcançar, indubitavelmente, os alunos surdos que anelam 

receber um reconhecimento de cidadãos. É importante frisar uma observação da 
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Professora Magda Soares (2009) que diz respeito da possibilidade de uma pessoa ser 

alfabetizada e não ser letrada e vice-versa: 
No Brasil as pessoas não lêem. São indivíduos que sabem ler e escrever, 
mas não praticam essa habilidade e alguns não sabem ver horas no 
relógio analógico, desconhecem os sinais de trânsito, não conhecem 
nomes de ruas da sua própria cidade, não sabem preencher um formulário 
de inscrição, etc. 

Há aqueles que não conhecem o código da escrita, mas que sabem ditar uma 

carta. Por exemplo, no filme “Central do Brasil”, cuja personagem Dora (Fernanda 

Montenegro) escrevia cartas que eram ditadas por pessoas analfabetas, porém letradas. 

Outro exemplo próximo de todos nós, é o feirante que não teve oportunidade de acesso à 

escola, mas que conhece o valor monetário das cédulas e sabe passar o troco para o 

freguês com bastante habilidade. 

As práticas sociais da linguagem, ou seja, letramentos são estabelecidos pela 

cultura escrita envolvendo a leitura e a produção de diferentes textos que estão 

presentes nas diversas classes sociais. Essas práticas da cultura letrada, segundo 

Kleiman (1995), Soares (2003), ocorrem nas relações de poder entre as camadas 

sociais, envolvendo rico e pobre, negro e branco, alfabetizados ou analfabetos, no 

acesso aos bens culturais construídos no decorrer da história. 

A escola, agência de letramento, pode disponibilizar projetos de letramentos 

múltiplos que promovam aos estudantes e professores condições para formar cidadãos 

competentes, capazes de tornarem protagonistas da história na sociedade em que vivem. 

Os projetos de Letramento segundo Kleiman (2000) são: 

[...] um conjunto de atividades que se origina de um interesse real na 
vida dos alunos e cuja realização envolve o uso da escrita, isto é, a 
leitura de textos que de fato, circulam na sociedade e a produção de 
textos que serão lidos, em um trabalho coletivo de alunos e professor, 
cada um segundo sua capacidade [...] (p.238) 

A autora distingue letramentos dominantes de letramentos locais. São 

considerados letramentos dominantes aqueles cujas práticas de uso da escrita se dão 

em instituições de maior prestígio social, por exemplo, a escola, a igreja e o ambiente de 

trabalho. Os letramentos locais ou vernaculares são considerados como os de menor 

prestígio. Nesses distintos “mundos de letramento” (HAMILTON et al, 1993) ocorrem 

diferentes atividades de linguagem que são práticas de interação entre falantes de uma 

língua via textos verbais (orais e escritos) e não verbais. 

Os distintos universos de letramento, as práticas de prestígio e as práticas locais 
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de uso da escrita devem estar inseridos nos projetos de letramento que precisam se 

organizar alcançando processos de ensino-aprendizagem, assegurando assim aos 

alunos surdos envolvidos no reconhecimento e no uso dos gêneros textuais/discursivos. 

Os gêneros textuais/discursivos movimentam, circulam e surgem dessas práticas. 

Assim, a implantação de jornais escritos e atividades no computador, como projetos de 

letramento midiático, podem auxiliar o acesso do aluno surdo à escola. Esses sujeitos se 

originam de diferentes contextos de letramento, de práticas de uso consciente dos textos 

e dos discursos forjados pela mídia. Enquanto, a escola, gozando do prestígio de agência 

de letramento por excelência, poderá proporcionar a inclusão de novos gêneros, que 

podem fomentar o surgimento de novas práticas em ambas as esferas discursivas. 

3. LETRAMENTO MIDIÁTICO NO PROCESSO DE EDUCAÇÃO DO ALUNO SURDO 

As tecnologias de informação arrastam outras maneiras de acesso às informações 

que não seriam possíveis de outros modos. Então, torna-se pertinente lembrar que 

inúmeros modos pelos quais se tem acesso à informação, ao conhecimento e ao 

aprendizado norteiam o conceito de letramento, já que este processo se dá por meio de 

interações sociais, que derivam da assimilação formal adquiridas em ambientes formais 

de educação. 

Tal obtenção formal está relacionada com o aprendizado da escrita e da leitura. 

Segundo Soares (2003), 
o letramento é o que as pessoas fazem com as habilidades de leitura e 
escrita, em um contexto específico, e como essas habilidades se 
relacionam com as necessidades, valores e práticas sociais. Em outras 
palavras, letramento não é pura e simplesmente um conjunto de 
habilidades individuais; é o conjunto de práticas sociais ligadas à leitura 
e à escrita em que os indivíduos se envolvem em seu contexto social.(p.
72). 

Baseado no enunciado acima, nota-se que os alunos surdos não somente 

preservam uma nova relação de escrita e leitura por meio da era digital, mas também  

necessitam discernir aonde pretendem chegar com a carga de informação almejada. Ou 

seja, a partir do momento que o aluno faz uso do conhecimento prévio que adquiriu por 

meio da escrita e da leitura, é provável que ele mantenha uma relação coerente com o 

objeto de estudo analisado. 

Por isso, a era digital traz novos elementos que exigem do aluno maturidade para 

discernir sobre sua própria visão de mundo ou sobre sua própria percepção, a fim de que 

não se desvie do seu objeto de estudo ou até mesmo perca o alvo de sua pesquisa. 
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Em síntese, o aluno surdo ao lidar com ferramentas relacionadas à tecnologia da 

informação e à mídia, necessita não somente de habilidades de escrita e leitura formais, 

mas também de fazer uso de outras competências e habilidades de raciocínio que 

raramente são observadas numa leitura linear. Isto é, o aluno surdo deve possuir 

habilidades plurais. 

Sobre as habilidades plurais sugeridas pelo letramento midiático, o autor Jacob 

Mey (1998) menciona que: 
O letramento, tanto o do tipo usual quanto o do ‘computador’, é mais do 
que ‘uma tecnologia de informação’, ativa ou passivamente adquirida. 
Não é suficiente se ter a capacidade de ler e escrever ou se ter acesso à 
internet e ser um ‘surfista’ hábil; é necessário também que se saiba o 
que procurar na rede; senão iremos aonde o surfe  e não os nossos 
corações e nossas mentes nos levarem. Na verdade, a antiga distinção 
entre ‘saber o quê’ e ‘saber o porquê’ é tão atual hoje quanto na era em 
que foi formulada pela primeira vez. O letramento da mídia é em primeiro 
lugar, e em seu aspecto primário, a habilidade de se acessar a mídia, 
mas este acesso tem que ser exercido de maneira em que os 
movimentos se façam em relação às tecnologias do conhecimento (da 
leitura, da escrita e do surfe) pelo qual sejam inspirados e condicionados 
pela nossa atitude em relação à sociedade.(p.336). 

Portanto, percebe-se que a habilidade de escrita e leitura, associada à habilidade 

de raciocínio e coerência do objeto de estudo, o aluno trabalha de tal maneira que sua 

relação com o meio social se torna tão próxima por se tratar de habilidades importantes 

na relação interativa entre as percepções e habilidades do aluno. Outrossim, a hipermídia 

assume uma função primordial nesse processo. Segundo Santaella (2001): 
Hipermídia é uma linguagem eminentemente interativa. O leitor não pode 
usá-la de modo reativo ou passivo. Ao final de cada página ou tela, é 
preciso escolher para onde seguir. É o usuário que determina que 
informação deve ser vista, em que sequência ela deve ser vista por 
quanto tempo (p.394). 

O processo de letramento midiático do aluno surdo possibilita novas relações de 

aprendizagem entre ele e o momento pelo qual a sociedade vive, pois a escola sozinha 

não dá conta de integrar completamente estes dois eixos, ou seja, o aluno surdo e o 

universo midiático. 
A presença das Técnicas de Informação e Comunicação na vivência do 
aluno, fora do contexto escolar, reforça a necessidade de integração 
entre esse universo e o escolar, que se complementam no processo de 
aprendizagem dos indivíduos. Dessa maneira, o trabalho pedagógico 
deve ser coerente com uma visão de conhecimento que faz com que 
sujeito e objeto interajam, assim como aprendizagem e ensino. Nessa 
perspectiva, as TIC tornam-se ferramentas poderosas capazes de 
ampliar as chances de aprendizagem do aluno. (OLIVEIRA, et all. 2001, 
apud AIRES, 2008:38). 
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 A internet, por exemplo, na utilização do hipertexto pelo aluno surdo, coloca-o na 

posição de co-autor da informação, pois o mesmo conta com o seu discernimento para 

prosseguir até o próximo ponto a ser discutido. 

Qualquer interação do sujeito ou usuário com seu objeto de estudo, na era da 

informação, perpassa por usos de ferramentas que apresentam diversas definições, 

porém serão considerados os termos empregados por Levy (2003) e Santaella (2001), o 

hipertexto. 

Levy (2003) define o hipertexto como: 
hiperdocumentos, simulações e, em geral, todos os objetos lógicos tais 
como os programas, bancos de dados e seus conteúdos, dizem respeito 
a uma virtualidade informática no sentido amplo. Essa virtualidade, 
resultante da digitalização, designa o processo de geração automática 
ou de cálculo de uma grande quantidade de’ textos’, mensagens, 
imagens sonoras, visuais ou tácteis, de resultados de todos os tipos.(p.
73) 

De fato, Levy define hipertexto como algo que contém em sua essência as funções 

que o envolvem. O ambiente virtual proporciona um formato de textos que favorecem sua 

apresentação ao usuário sobre inúmeras formas e tipos. Portanto, tais elementos 

oferecem um diálogo não somente de indivíduos para indivíduos, mas também 

informações para informações. Enquanto, Santaella define que os leitores têm um 

formato do conhecimento individual, idiossincrática, ou seja, não-linear. Desta forma, o 

hipertexto quebra essa linearidade em unidades ou módulos de informações, em vez de 

fluxo linear. 
O hipertexto não segue uma estrutura linear em unidades ou módulos de 
informações, constituído de partes ou fragmentos de textos que se ligam 
através de nós por meio de palavras, gráficos, tabelas, fotos, vídeos,etc. 
Em suma,  quanto maior for a interatividade, mais intensa será a 
experiência de imersão do leitor, imersão que se expressa na 
concentração, atenção e compreensão da informação. (SANTAELLA, 
2001) 

A estudiosa se refere à imersão que está relacionada com a realidade dos 

processos de hipertexto, pelo qual o aluno está envolvido. O aluno, de todas as idades, 

interage de tal forma na rede mundial através do computador, que compactua de todas 

as informações que a geração atual recebe. 
“A informação educativa é um reflexo dessa nova educação, e sua 
importância está no fato de que todos os meios de comunicação estão 
centrados no computador que além de integrá-los, tornou-se, ele mesmo, 
um super meio de comunicação, com recursos que, até pouco tempo 
atrás, não figuravam nem nos livros de ficção científica”. (AIRES, 
2008:26) 
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Por isso o computador tornou-se uma ferramenta da era digital que possibilitou 

aos estudantes se comunicarem entre si e entre as informações pertinentes a suas 

pesquisas. São estas novas interações que abrem um leque de possibilidades no 

processo de educação e informação, não esquecendo que as tecnologias da informação 

trazem conceitos e práticas inclusivas ao processo educativo, cujo alcance não chegou à 

geração livresca. 

Desta modo, o novo alvo da educação na era digital caminha passo a passo com a 

trilha da rede digital através dos hipertextos, cujas novas interações propõem uma nova 

perspectiva do letramento midiático que estabelece as funções da leitura e escrita, dentro 

de um contexto social do aluno surdo. 

4. A FUNÇÃO DO PROFESSOR NO CONTEXTO DE LETRAMENTO MIDIÁTICO 

A função do professor, que antes foi de um mero transmissor de conhecimento do  

livro didático, na era midiática, o educador deve compreender e propagar os assuntos da 

informatização. Na era da informática, o papel do educador é lançar desafios que 

envolvam os alunos em novos temas e conhecimentos contextualizados, pelos quais os 

alunos surdos se sintam desafiados a ampliar seus conhecimentos relacionados à 

hipermídia. 

Os conhecimentos do campo tecnológico, especificamente o da tecnologia da 

informação e comunicação, são progressivos e acelerados. A aprendizagem nesta área é 

diversificada e abrangente, mas quem determina a quantidade de informação e o nível é 

o próprio aluno. Todavia, quando surge uma dúvida, não é suficiente que o professor se 

limite apenas a prestar auxílio de maneira superficial. É necessário que estabeleça novas 

relações pedagógicas capazes de proporcionar ao aluno surdo subsídios que facilitem o 

acesso a novos saberes. Para isso ocorra, faz-se necessário que o educador assuma o 

papel de “problematizador”, ou seja, aquele que levanta questionamentos e possibilita 

soluções para questões levantadas. 
A educação problematizadora, respondendo à essência do ser da 
consciência, que é a sua intencionalidade, nega os comunicados e 
existência a comunicação. (...) A concepção “bancária” nega a 
dialogicidade como essência da educação e se faz antidialógica; para 
realizar a superação, a educação problematizadora- situação 
gnosiológica- afirma a dialogicidade e se faz dialógica. (...) Desta 
maneira, o educado já não é o que apenas busca, mas o que, enquanto 
educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, 
também educa, (...) “Argumentos de autoridade” já não valem. (FREIRE, 
2001) 
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Os tempos mudaram, o educando já não mais recebe informação somente dos 

professores. Estes, por sua vez, necessitam estabelecer diálogos com o propósito de 

aproximar não apenas os alunos de novos conhecimentos, mas também possibilitar a 

construção de conhecimentos a partir de experiências que sozinhos não fariam. Tais 

experiências são possíveis devido à pesquisa de informações realizada pelos alunos e 

somando tudo isto, uma nova relação professor-aluno vai sendo construída. 

 Esta oportunidade estabelece uma nova relação no comportamento do professor, 
cuja 

“principal função não pode ser mais uma difusão de conhecimentos (...), 
sua competência deve deslocar-se no sentido de incentivar a 
aprendizagem e o pensamento. O professor torna-se um animador da 
inteligência”. (Levy,2003: 171) 

Reconhecendo a nova relação estabelecida nesta nova era, é importante destacar 

a importância do computador. Ele exerce o papel de difusor de informações, cujo 

conhecimento perpassa por processos pedagógicos que ganham ampla importância com 

a interferência do educador. 

Ademais, a contribuição do educador é de suma importância, haja vista que o 

computador está muito presente na vida de todos. Este equipamento, ou melhor, o 

computador traz novas ferramentas que auxiliam no processo ensino-aprendizagem do 

aluno surdo. E, como protagonistas desse processo estão o educando e o educador. Este 

necessita estabelecer novos elos e posicionamentos capazes de melhorar o desempenho 

dos alunos surdos. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em suma, observou-se que o processo de aprendizagem e educação de surdos 

estão relacionados com a mídia e o momento que sociedade atual vive. Notou-se, então, 

que a era livresca possibilitou uma leitura linear, assim como a interação mínima entre o 

educando e a informação, mesmo contando com uma educação que valorizava a escrita 

e apontava a oralização como recurso “prático” para educação de alunos surdos, a 

acessibilidade às informações ainda era muito restrita. 

Por meio do uso da hipermídia, isto é, do elo estabelecido entre mecanismos de 

informação com mecanismos de comunicação digitalizados. Tais elementos trouxeram 

uma nova possibilidade de interação que modificou as relações culturais, sociais e 
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econômicas, fatores que atribuíram uma nova dinâmica no contexto da educação de 

surdos. 

Vale salientar que o aluno surdo, décadas atrás, não contava com os recursos 

midiáticos, além de a oralização ser vista como o único meio de educação para os 

surdos. Sendo assim, os surdos envolvidos no processo de educação receberam 

instrumentos que acrescentaram conhecimentos aos já existentes: 
A escola que ficar fora desse processo não conseguirá renovar sua 
prática de ensino- aprendizagem, nem propiciar o desenvolvimento 
integral do aluno ou valorizar o seu lado social, emocional, crítico, 
imaginário. (...) o computador, como ferramenta para aprendizagem, 
desenvolve habilidade intelectuais e cognitivas, o que leva o indivíduo a 
explorar suas potencialidades, criando autonomia na aprendizagem. 
Com o uso das TIC, o papel do professor não é apenas o de transmitir 
informações, mas o de facilitar a aprendizagem. O computador passa 
então, a ser aliado do professor, propiciando transformações no 
ambiente de aprender e questionando as formas de ensinar. (AIRES,
2008:38) 

Ademais, o letramento midiático trouxe outras possibilidades de ensino-

aprendizagem do português como segunda língua para os surdos. A interação e o modo 

pessoal do hipertexto modificaram a maneira pela qual o aluno surdo se relaciona com as 

informações que subjaz no texto escrito, o que acrescentou outras interações sociais que 

refletem no processo de letramento do aluno surdo. Tal prática possibilita ao educador 

estimular percepções de modo que todo este repertório cultural seja parte integrante da 

vida do surdo, não apenas como alunos, mas como cidadão que compreende sua função 

na era da informação. 
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O ENSINO E APRENDIZAGEM DA LIBRAS PARA ALUNOS OUVINTES EM UMA 
TURMA DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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RESUMO: 
Este artigo contextualiza-se no âmbito da educação inclusiva, sobre o ensino de Libras para 
alunos ouvintes, no ensino Fundamental, com o objetivo geral de analisar o processo de ensino da 
Libras oferecida aos alunos ouvintes do 4º ano do ensino fundamental, de uma escola privada, no 
município de Ananindeua-Pa. Percurso metodológico constitui- se de um estudo de caso por meio 
de uma pesquisa de campo, de abordagem qualitativa. A produção de dados realizada por meio de 
entrevistas semiestruturadas aplicadas para 01(uma professora) e 01 (uma aluna) da escola. Os 
dados para as análises foram categorizados de acordo com os objetivos do estudo, conforme 
Bardin (2009). Os resultados apontam para a ausência de metodologias que se referendem ao 
ensino da Libras para ouvintes, mas com ressalvas a construção positiva da escola pela proposta 
do ensino da Libras no currículo do ensino Fundamental. 

PALAVRAS CHAVE: Libras. Ensino-aprendizagem. Alunos ouvintes 

LEARNING EDUCATION AND LEARNING FOR LEARNING STUDENTS 
IN A FOURTH YEAR SCHOOL 

ABSTRACT: 
This article is contextualized in the scope of inclusive education, on the teaching of Libras for hearing 
students, in the Fundamental education, with the general objective of analyzing the process of 
teaching the Pounds offered to the students listening to the 4th year of elementary education, of a 
school in the municipality of Ananindeua-Pa. Methodological course is a case study by means of a 
field research, with a qualitative approach. The production of data through semi-structured 
interviews applied to 01 (one teacher) and 01 (one student) of the school. The data for the analyzes 
were categorized according to the objectives of the study, according to Bardin (2009). The results 
point to the absence of methodologies that refer to the teaching of Libras for listeners, but with a 
special emphasis on the positive construction of the school by the proposal of the teaching of Libras 
in the curriculum of Fundamental Education. 

KEYWORDS: Libras; Teaching-learning Listening students. 

EDUCACIÓN DE APRENDIZAJE Y APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE APRENDIZAJE 
EN UNA ESCUELA DE CUARTO AÑO 

RESUMEN: 
Este artículo se contextualiza en el contexto de la educación inclusiva, sobre la enseñanza de 
Libras para los alumnos con audición en la escuela primaria, con el objetivo general de analizar el 
proceso de enseñanza de las Libras que se ofrece a los alumnos con audición del cuarto año de 
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primaria, desde una escuela. en el municipio de Ananindeua-Pa. La vía metodológica consiste en 
un estudio de caso a través de una investigación de campo con un enfoque cualitativo. La 
producción de datos se realizó a través de entrevistas semiestructuradas aplicadas a 01 (un 
maestro) y 01 (un estudiante) de la escuela. Los datos para los análisis se clasificaron según los 
objetivos del estudio, según Bardin (2009). Los resultados apuntan a la ausencia de metodologías 
que se refieren a la enseñanza de Libras a los oyentes, pero con advertencias de la construcción 
positiva de la escuela por la propuesta de la enseñanza de Libras en el plan de estudios de la 
escuela primaria. 

PALABRAS CLAVE: Libras; Enseñanza-aprendizaje; Estudiantes que escuchan. 

INTRODUÇÃO 
A Língua Brasileira de Sinais (Libras) é um rico sistema linguístico com estrutura 

própria que visa possibilitar a comunicação dos surdos brasileiros. Alguns estudiosos da 

área explanam o quão é importante a inclusão da Libras como disciplina obrigatória nos 

diferentes níveis da educação básica, para além de oportunizar o acesso comunicacional 

do aluno surdo e promover a sua inclusão na comunidade escolar, também, promove o 

aprendizado dessa língua pelos alunos ouvintes e professores. 

As motivações para o estudo emergem das questões e indagações de como ocorre 

o ensino da Libras na escola no local da pesquisa deste estudo, pela qual obtivemos 

informações em conversas informais, por meio de membros da comunidade escolar, da 

oferta da disciplina Libras no desenho curricular da escola. De outro modo, também é 

comum escolas optarem pelo ensino de uma segunda língua, mas o favoritismo é a língua 

inglesa. 

Diante do exposto, faz-se necessário a compreensão do ensino da Libras, como 

segunda língua para os ouvintes, nas séries iniciais do Ensino Fundamental, pois aprender 

nessa faixa de aproximadamente seis/sete anos, possibilita à criança a se comunicar e 

se expressar por meio de uma nova língua, no caso da Libras esse aprendizado 

possibilitará comunicação entre ela e o colega surdo. Sendo que, essa comunicação 

trabalha a favor da inclusão educacional do surdo e a inserção do ouvinte na comunidade 

surda. 

Com isso, expomos a problemática do estudo: como ocorre o processo de ensino 

e aprendizagem da Libras oferecida para alunos ouvintes dos anos iniciais, do ensino 

fundamental I, de uma escola da rede privada, no município de Ananindeua-Pa? 

As questões que nortearam essa problemática são: (a) quais as metodologias 

usadas pelo professor no processo de ensino e aprendizagem da Libras para os alunos 

ouvinte?; (b) quais os conteúdos trabalhados no ensino da Libras?; (c) como são as 
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avaliações dos alunos? E, (d) quais os desafios encontrados pelo professor no ensino da 

Libras para os alunos ouvintes? 

Desse modo, o objetivo geral foi analisar o processo de ensino da Libras oferecida 

aos alunos ouvintes dos anos iniciais, do Ensino Fundamental, de uma escola privada , no 

município de Ananindeua-Pa. E, os objetivos específicos do estudo compreendem: (a) 

identificar as metodologias usadas no ensino da Libras para alunos ouvintes; (b) verificar 

os conteúdos utilizado nas aulas de Libras;(c) analisar o processo de avaliação dos 

alunos;(d) compreender as dificuldades que o professor da língua de sinais encontra no 

ensino da Libras para alunos ouvintes. 

O estudo se constituiu metodologicamente de um estudo de caso, que consiste no 

estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo 

e detalhado conhecimento (GIL, 2010 p.54), por meio de uma pesquisa de campo, de 

abordagem qualitativa. 

A produção de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas 

aplicadas aos sujeitos da pesquisa que foram uma professora de Libras e uma aluna 

ouvinte, da turma do quarto ano do ensino fundamental I, de uma escola, da rede 

particular de ensino, localizada no município de Ananindeua-PA. 

Para as análises dos dados foram usadas algumas técnicas da Análise do 

Conteúdo, segundo Bardin (2009), com a categorização dos dados por eixos temáticos 

pertinentes aos objetivos propostos neste estudo. 

Acreditamos que a relevância deste estudo está na discussão sobre o ensino de 

Libras para crianças ouvintes como forma de contribuir para a inclusão dos alunos surdos 

e ainda ampliar o conhecimento sobre essa língua. 

1. LIBRAS: A LÍNGUA NATURAL DOS SURDOS BRASILEIROS 

Segundo Lima (2009, p. 43) compreender o sujeito surdo é conhecer a sua 

história, sua cultura, sua língua de sinais, sua forma de representar e desvelar o mundo 

por meio das experiências simbólicas e visuais, além disso, Caiado (2018) afirma que a 

Libras é uma língua com estrutura linguística de modalidade espaço-visual e completa 

como qualquer outra língua. É a língua natural dos surdos brasileiros. Como acontece em 

toda a língua, com a Libras também não poderia ser diferente, ela apresenta expressões 

que diferem de região para região (os regionalismos), mas mantendo a legitimidade de 

língua. 
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As Libras têm sua origem na Língua de Sinais Francesa, sendo reconhecida como 

língua oficial dos surdos brasileiros, com estrutura própria por meio da Lei 10.436/2002. 

Segundo essa Lei, no artigo 1º, é reconhecida como meio legal de comunicação e 

expressão a Língua Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela 

associados, no Parágrafo único define a Libras como Língua Brasileira de Sinais - Libras 

a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual- 

motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico de 

transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. 

Mas, cabe aqui destacar que de acordo com o Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro 

de 2005 considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e 

interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura 

principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais - Libras. 

Assim, podemos compreender a pessoa surda como todo o indivíduo que não 

possui uma audição funcional no dia a dia e necessita da Libras para se comunicar. E, a 

sociedade de modo geral deve oportunizar a acessibilidade comunicacional deles em 

todos os espaços, de acordo com a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 que 

”Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências”. 

(BRASIL, 2000). 

1.1 Abordagens educacionais na educação de surdos 

Neste tópico destacamos para efeito de conhecimento as abordagens que 

pautaram/pautam o processo educacional de surdos. Segundo Poker (2007) muitos 

profissionais da educação criaram varias formas para ensinar crianças surdas. De acordo 

com Sá (1999), a educação do surdo fundamenta-se em três abordagens educacionais, o 

Oralismo, a Comunicação Total e o Bilinguismo. 

O Oralismo, a partir do Congresso de Milão, em 1880 , foi considerada a 190

abordagem mais indicada para educar os surdos, sendo o aprendizado da língua oral 

prioritário, por tanto teriam que falar semelhante aos ouvintes, para que pudessem ser 

aceitos socialmente. Teoricamente, o oralismo é situado no modelo médico de 

deficiência, os surdos considerados pessoas incapazes e doentes. Por tanto, precisam 

 Ocorreu a disputa entre a abordagem oralista, defendida pelo alemão Samuel Heinik, e a linguagem dos 190

gestos, defendida pelo francês Michel L’pée. Com a vitória do oralismo a linguagem dos gestos foi proibida, 
por muitas décadas.
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ser tratados, medicalizados. Então, a cura está diretamente vinculada à fala oral. O 

tratamento se constitui do uso de aparelhos para treinos auditivos, para “ouvir” e 

exercícios fonoarticulatórios intensivos, para desenvolver a fala oral. A abordagem oralista 

intentava a reabilitação da criança surda para que assim ficasse “normal”. 

Esta abordagem foi muito presente em várias décadas, porém surgiram muitas 

críticas de estudiosos, pelo fato dos surdos não conseguirem avanços na sua 

escolarização, então se buscou outros caminhos para pautar o processo educativo 

dessas pessoas, dentre esses estão às práticas da abordagem da Comunicação Total. 

A abordagem educacional da Comunicação Total não impõe mais ao surdo, a 

exemplo do oralismo, uma única e exclusiva forma de comunicação, no caso a fala oral, 

mas outras diferentes formas e recursos são propostos para estabelecer contato efetivo 

com as pessoas surdas, nas interações comunicacionais. 

Os defensores da Comunicação Total (CICCONE, 1990; DELTON, 1970; 

RAYMANN e WART, 1981 apud SÁ, 1999), advogam o uso de todos os meios que 

possam facilitar a comunicação por uma série de sistemas artificiais, até os sinais e a 

linguagem oral que tem como objetivo de abrir canais de comunicação adicional. 
Uma diferença marcante entre a Comunicação Total e as outras 
abordagens educacionais constitui-se no fato de que a Comunicação 
Total defende a utilização de qualquer recurso linguístico, seja a língua 
de sinais, a linguagem oral ou códigos manuais, para propiciar a 
comunicação com as pessoas com surdez. (POKER, 2007, p.07). 

A pesquisa sobre o processo de educação de surdos tem avançado, e a 

concepção, considerada de transição, que tem como referência as metodologias da 

abordagem bilíngue, tem a língua materna do surdo, a língua de sinais, como necessária 

para qualquer processo que respeite e valorize as especificidades culturais dessas 

pessoas. 

A proposta de educação bilíngue para surdo pode ser definida como uma oposição 

aos discursos e as práticas clínicas hegemônicas – características de educação e de 

escolarização dos surdos nas últimas décadas e como um reconhecimento político da 

surdez como diferença. 

Giammelaro, Gesueli e Silva (2013) dizem que a abordagem bilíngue se diferencia 

da oralista ao considerar o canal viso-gestual fundamental para a aquisição de linguagem 

do surdo e, ainda, contrapõe-se à Comunicação Total ao preservar um espaço efetivo para 

a língua de sinais no trabalho educacional, defendendo a idéia de que cada uma das 
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línguas apresentadas ao surdo deve manter suas características próprias. A educação 

bilíngue para surdos entende a língua de sinais como a língua natural do sujeito surdo, ou 

seja, L1, e a língua majoritária, no caso o português, como L2, como segunda língua. 

Assim, o português oral e escrito se dará em um processo de aquisição de segunda 

língua. 
A proposta de educação bilíngue refere-se, principalmente, à condição 
bilíngue do surdo, que deverá ter acesso à língua de sinais por meio do 
contato com a comunidade surda, sendo a língua majoritária, oral e 
escrita, trabalhada como segunda língua (GESUELI, 2006, p.279). 

Segundo Skliar (2005) é preciso atentar para que a educação bilíngue, para 

surdos, não seja apenas o domínio em algum nível, de duas línguas. Se a tendência 

contemporânea fugir – intencionalmente, ou ingenuamente – de toda discussão que 

exceda o plano escrito das línguas na educação dos surdos, corre-se o risco de 

transformar a proposta bilíngue em mais um dispositivo pedagógico “especial”, em mais 

uma grande narrativa educacional. A educação bilíngue pode transformar-se numa “neo – 

metodologia”, colonialista, positivista e despolitizada. 

1.2 O ensino da Libras para ouvintes 

De acordo com Gesser (2012) alguns professores pensam que para ensinar uma 

língua basta ser fluente na mesma ou que para ensinar é necessário saber 

completamente o conteúdo. Mas o importante é saber dominar o que está passando para 

o aluno, mas o que é visto são metodologias que não respeitam a individualidade do 

aluno. A autora faz o levantamento sobre como o professor ensina e como o aluno 

aprende, e para a resolução dessa questão, ela aborda sobre a importância de se 

distinguir os conceitos de metodologia, abordagem, método, técnica. 

Sendo a metodologia o estudo das práticas pedagógicas de forma mais 

abrangente; enquanto que a abordagem pode ser entendida como a orientação do fazer 

do professor, ou seja, ela emprega e orienta os elementos envolvidos no processo 

ensino- aprendizagem, como o planejamento curricular, os materiais, a 

produção\extensões das aulas e a avaliação; o método se refere a um plano geral de 

apresentação sistemática da língua baseada em uma abordagem; e a técnica refere-se 

às atividades específicas desenvolvidas na sala de aula que são consistentes com o 

método. A partir disso, destaca- se no texto que a abordagem que o professor utiliza 

promove o dinamismo no processo ensino-aprendizagem. 
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Gesser (2012, p.37) afirma que aprender uma nova língua envolve tempo, 

dedicação e esforço. Trata-se de uma tarefa altamente complexa, pois muitos fatores estão 

em jogo: interesse, aptidão, aspectos sociopsicológicos tais como motivação, 

personalidade, crenças, estilos cognitivos e estratégicos. Embora todo ato de ensinar 

tenha como meta a promoção do aprendizado, este não é garantia e nem consequência 

do primeiro. 

Então, para tratar de aspectos pedagógicos em uma perspectiva de aprendizagem, 

um dos passos iniciais é saber quem é o aluno, nesse caso em específico quem é o 

aluno ouvinte que se interessa por aprender Libras. 

Em relação com o currículo, Fini (2017, p.102) afirma que o surdo precisa ser 

reconhecido como sujeito histórico, pois possui uma história de discriminações e lutas, 

além disso, surdos/as são sujeitos plurais que estão ligados por uma identidade em 

comum: a surdez. Entretanto, são diferentes em suas religiões, raça, cor, família, opção 

sexual etc. Por isso, precisamos pensar no currículo em uma perspectiva multicultural 

crítica. Deste modo, o professor deve lançar mão de metodologias diferenciadas e 

criativas para o ensino da Libras tanto para surdos como para ouvintes. 

2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

O estudo proposto caracteriza-se por um estudo de caso, de cunho qualitativo, por 

meio da pesquisa de campo, no qual se intenta apresentar as discussões e resultados 

dos dados que emergiram do contexto de uma escola de ensino particular, no bairro do 

Icuí, do município de Ananindeua-PA. A opção por este espaço se deu pelo fato de ter a 

Libras como disciplina curricular obrigatória em todas as turmas do ensino  fundamental  

Sobre o estudo de caso, “o pesquisador não pretende intervir sobre o objeto a ser 

estudado, mas revelá-lo tal como ele o percebe. (FONSECA, 2002, p. 33). E sobre a 

abordagem qualitativa,“responde a questões muito particulares ela se preocupa, nas 

ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado.” (MINAYO, 

2001, p.22). 

 Os sujeitos da pesquisa foram: 01 (uma) professora que ensina Libras na escola 

e 01 (uma) aluna que participa das aulas de Libras. A professora de Libras é formada 

em licenciatura plena em Libras pela Universidade do Estado do Pará (UEPA), pós-

graduada em educação especial pela Faculdade Integrada Brasil Amazônia (FIBRA) que 

atua a 1ano no mercado de trabalho, já a aluna tem a idade de 08 anos, cursa o 4º ano 
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do Ensino Fundamental I e já estuda na instituição há 03 (três) anos. Os dia de aula da 

Libras é na sexta- feira sempre após o intervalo dos alunos para o lanche e seu tempo 

de aula são de 45 minutos. Nas discussões dos dados são identificados como 

PROFESSORA e ALUNA. O roteiro da entrevista abordou questões sobre as 

metodologias usadas nas aulas de Libras, o sistema de avaliação das aulas, e ainda 

sobre os dificuldades e desafios na dinâmica de ensino da Libras para crianças. 

Sobre a entrevista “geralmente é indicada para buscar informações sobre opinião, 

concepções, expectativas, percepções sobre objetos ou fatos ou ainda para 

complementar informação sobre fatos ocorridos.” (MANZINI, 2004, p.10) 

O delineamento da pesquisa ocorreu a partir do primeiro contato feito com a escola e 

o acolhimento foi feito pela coordenadora pedagógica, que gentilmente consentiu a nossa 

entrada, e posteriormente apresentamos a proposta da pesquisa. 

Após o aceite da escola para realização do estudo fomos direcionadas para uma 

turma de 25 alunos, do 4º ano, do Ensino Fundamental, sendo a turma da aluna que 

participou como sujeito da pesquisa. 

Posterior a composição do corpus e organização desses realizamos as análises dos 

dados, com uso de algumas técnicas da analise do conteúdo de Bardin (2009),organizados 

em (03) três categorias: metodologia e conteúdo trabalhados nas aulas de Libras, 

avaliação do processo ensino aprendizagem e os desafios encontrados pelos docentes 

nessa dinâmica. 

4. O ENSINO E APRENDIZAGEM DA LIBRAS PARA ALUNOS OUVINTES 

Neste tópico realizaremos as discussões e análises dos dados obtidos pela 

pesquisa de campo, com objetivo inicial de analisar o processo de ensino da Libras 

oferecida aos alunos ouvintes das séries iniciais, do Ensino Fundamental, de uma escola 

privada, no município de Ananindeua-Pa. 

4.1 A Metodologia de ensino e os conteúdos abordados para o ensino da Libras 

para alunos ouvintes 
Quando questionada sobre a metodologia utilizada no ensino da Libras a 

professora relatou que: 
A Libras é uma língua espaço-visual por isso procuro sempre trazer 
figuras utilizando de metodologias visuais para melhor ser a 
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aprendizagem dos alunos e também repetições dos sinais, além disso, 
uso também jogos pois a Libras precisa ser praticada. (PROFESSORA). 

De acordo com a fala da professora percebemos a preocupação que ela tem com 

aprendizagem dos alunos para que eles aprendam de maneira clara e dinâmica, 

buscando meios de significações visuais. A prática da professora corresponde ao fato da 

Libras ser uma língua de modalidade gestual espacial, para tanto se faz necessário o uso 

de imagens no seu aprendizado, e ainda por ser tratar de ensino de língua para crianças. 

Para Banks (2009) estamos socialmente o tempo todo envoltos pelas imagens, ou 

seja, as imagens estão em todos os “lugares”, por isso se explica métodos, principalmente 

para crianças, com base nelas. É coerente afirmar que o ato de ler vai além da 

decodificação das letras e palavras, pois podemos fazer leituras variadas das informações 

que nos rodeiam cotidianamente (FREIRE, 2002), e são essas leituras que nos dão os 

conhecimentos prévios para nossa interação com o mundo. Sendo as imagens suportes 

para o processo de aprendizagem das crianças, pois quando elas iniciam seu 

conhecimento sobre o mundo, são as imagens que as ligam com seu meio através de 

desenhos, figuras e símbolos para que elas aprendam valores e reconheçam os objetos. 

Com relação ao trecho em que a professora diz que a aprendizagem dos alunos 

também ocorre por meio as repetições de sinais tomamos as palavras de Lacerda; 

Caporali; Lodi,(2004) quando afirmam que ensinar outra língua requer tempo, dedicação 

e fluência, mas que no ensino da Libras ainda não tem metodologias de referência sendo 

recorrente o ensino se pautar em repetições de sinais, os professores apresentam os 

sinais e os alunos repetem, e são elogiados ou corrigidos dependendo das respostas, 

ainda há ausência de contextualização no uso dos sinais em diferentes contextos sociais 

dos alunos. Por isso Gesser (2010) diz que o professor precisa estudar sobre as 

metodologias que vai utilizar no ensino da língua de sinais, planejada de maneira 

organizada para que o aluno tenha sucesso na aprendizagem, e isso depende de 

diversos fatores, pois ele precisa se atualizar sobre os meios mais adequados para 

ensinar a Libras. 

Mas, aluna ao responder sobre as atividades que realizavam nas aulas de Libras, 

disse que a professora propõe: 
O bingo das palavras, e o ditado que a professora faz em sinais e nós 
devemos escrever, sem ser só o alfabeto e os números, faz também de 
outras palavras que encontramos em nossos dias. (ALUNA). 
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Comparando os relatos da professora e da aluna, podemos observar que as 

atividades propostas não são somente apenas de repetição para decorar os sinais, mas 

também são feitas contextualizações dos sinais a partir do cotidiano dos alunos. Como 

também ela utiliza meios lúdicos para esse processo através do bingo das palavras, pois 

se tratando de alunos do ensino fundamental I, com idade de 8 anos, entendemos que 

trabalhar com jogos ajuda a criança a aprender melhor. Oliveira (2010) diz que o jogo é 

importante na educação, pois tem o papel de estimular e desafiar a um problema que deve 

ser solucionado de forma separada ou em grupo. 

Corroboram com essa discussão Alves; Ambrósio; Carvalho (2013), quando dizem 

que por meio do jogo os aprendizes são estimulados a resolver e superar obstáculos, em 

consequência desenvolve diversas habilidades cognitivas, e ainda “o jogo é visto como 

um método didático que envolve o brincar e proporciona ao educando uma maneira de 

aprender produtiva e prazerosa, beneficiando sua capacidade de imaginação e 

criatividade.” (ALVES, AMBRÓSI, CARVALHO, 2013, p.319). 

Podemos identificar, deste modo, que as metodologias usadas pela professora vão 

além dos meios tradicionais do ensino da Libras, ela busca recursos que ajudem no 

processo de ensino e aprendizagem da criança, por isso utiliza de aspectos pedagógicos 

como trabalhar com imagens, jogos, usa o cotidiano dos alunos,entre outros, tudo para 

que tenha resultados satisfatórios em seu método de ensino. 

Conforme Cordulá; Lima (2017), para o ensino da Libras como segunda língua 

para ouvintes, sendo ela de modalidade gestual visual, necessário dispor tanto da visão 

para compreender o gestual como da oralização para o significado dos sinais. 

Mas, Gesser (2010) alerta que existem teorizações acerca de metodologias de 

ensino de línguas que acabam desencadeando no imaginário do professor que existam 

"receitas" para esse ensino. Contudo, o professor deve buscar processos de ensino que 

se contextualizem em uma língua de modalidade diferente, no caso da Libras, para 

ouvintes. 

Quanto à questão dos conteúdos que a professora utiliza no ensino da Libras para 

as crianças ouvintes ela respondeu: 

Procuro usar assuntos como, material escolar, saudações, família e 
outros assuntos que eles podem vê no seu cotidiano de forma continua 
assim possibilitando a ele uma maneira mais fácil de compreender a 
língua, pois ele já tendo contato com o objeto em questão ficara mais 
simples de aprender. (PROFESSORA). 
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De acordo com a fala da professora podemos identificar que ela utiliza de 

conteúdos da Libras na qual busca aproximar os sinais das vivencias dos alunos, tendo a 

concepção sobre o aprender por meio de experiências e conhecimento do 

mundo,voltamos aqui a fazer a relação da aprendizagem da Libras com a realidade do dia 

a dia das crianças, pois o “significado está relacionado ao sentido que se dá à situação, ou 

seja, às relações que estabelecemos entre as nossas experiências e o que estamos 

vendo” (BARBOSA, 2008, p. 73). Com isso é possível observar que os assuntos 

abordados vão de acordo com o contexto do aluno, além disso, é importante lembrar que 

a Libras tem os seus próprios conteúdos e isso é importante para o esclarecimento sobre 

os assuntos que são abordados pela professora relacionada língua a ser ensinada. 

Gesser (2010) diz que para ensinar a língua de sinais é necessário partir da construção 

de novos significados e interagir com o outro, como também ter “visão de ensino na 

abordagem gramatical usualmente se pauta em livros didáticos ou materiais cujo objetivo 

é transmitir conteúdos da estrutura gramatical da língua alvo.” (GESSER,2010, p.7). 

Para que pudéssemos reafirmar a resposta da professora, perguntamos a aluna 

quais assuntos da Libras eram ensinados na turma: 
Aprendemos sobre as coisas que vejo todos os dias na rua, na minha 
casa e na escola, aprendi também sobre o alfabeto, os números, dizer 
também bom dia e perguntar a hora. (ALUNA). 

Identificamos que a professora utiliza de metodologias e conteúdos pedagógicos 

da Libras na qual busca aproximar o possível os sinais as vivencias dos alunos, tendo a 

concepção sobre o aprender em favor das experiências, esse processo de ensino é 

assegurado de acordo com as respostas da aluna na qual afirma que a professora ensina 

aos alunos seguindo o seu planejamento. 

Gesser (2012, p.19) fala que é necessário desempenhar de forma clara e enfática 

as abordagens de ensino, pois ela baseia- se em uma “filosofia de ensinar”, afirma também 

que nos conteúdos moram todas as energias e esforços que precisam motivar o 

professor a promover experiências na língua que vai ensinar. 

Dessa forma é necessário que o ensino em relação às metodologias e conteúdos 

tenha princípios no qual o professor vai ensinar a língua de sinais baseando-se sempre 

na melhor forma de passar o conteúdo saindo do modo tradicional aos alunos trazendo 

sempre uma reflexão ao que vai ser ministrado em sala. Além disso, os professores 

precisam ter o máximo de esforço para construir suas aulas com a intenção de trazer aos 
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alunos a compreensão do que vai aprender e não somente decorar a língua, como 

também saber a especificidade deles. 
Temos de nos resguardar deste tipo de intelectualismo como também de 
uma posição chamada antitradicionalista que reduz o trabalho escolar a 
meras experiências disso ou daquilo e a que falta exercício duro, pesado, 
do estudo serio, honesto, de que resulta uma disciplina intelectual. 
(FREIRE, 2003, p. 114). 

Mas, outra reflexão se faz necessária, pois concordamos em dizer que não 

visualizamos no processo de ensino da Libras para as crianças, conteúdos que 

tratassem dos processos culturais dos surdos, sendo que falar de uma língua específica, 

como a Libras, de um sujeito que é imagético, conteúdos sobre a cultura surda seriam 

relevantes. 
A história cultural é uma nova interpretação de caminhos percorridos, 
para a deferência do povo surdo, dando lugar à sua cultura, valores, 
hábitos, leis, língua de sinais, bem como à política que movimenta tais 
questões, e não mais a excessiva valorização da história registrada sob 
as visões do colonizador, uma história que dá lugar ao sujeito. (PERLIN. 
STROBEL,2014,p.20) 

4.2 Avaliação do processo de ensino e aprendizagem da Libras 
Neste tópico analisaremos como ocorrem as avaliações de aprendizagem das 

crianças no processo de ensino da Libras. 

Quando a professora foi questionada a respeito de como ela avalia os alunos para 

verificação do aprendizado, ela diz: 
Pela rapidez da absorção deles com o aprendizado da segunda língua, demonstram 
em atividades tudo o que já foi ensinado a eles. Em sala é explicado os sinais e 
após é pedido para eles fazerem as atividades sozinhas. (PROFESSORA). 

Com a resposta da professora chegamos à compreensão que avaliação não 

ocorre de maneira isolada, ao contrário ela está entrelaçada e caminha junto ao processo 

de ensino e aprendizagem da Língua de Sinais para os alunos ouvintes. Com isso fica 

bem explícito quando analisamos a sua fala na parte em que ela diz "através das 

atividades os alunos demonstram tudo o que já foi ensinado a eles” (PROFESSORA), ou 

seja, ela primeiro apresenta, explica e ensina os conteúdos de ensino da Libras antes de 

aplicar as atividades, relacionando assim a teoria do ensino (conteúdos/objetivos) à 

prática pedagógica (metodologias), “A avaliação escolar é um meio e não um fim em si 

mesma; está delimitada por uma determinada teoria e por uma determinada prática 

pedagógica.” (CALDEIRA 2000, p. 122). 
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A avaliação constitui-se de uma tarefa didática permanente na prática do 

professor, e ele deve acompanhar de forma processual o ensino e aprendizagem. E 

ainda, em concordância com o processo de avaliação que a docente utiliza Libâneo (2013, 

p.222) afirma que: 
A avaliação escolar é parte integrante do processo de ensino e 
aprendizagem, e não uma etapa isolada. Há uma exigência de que 
esteja conectada com os objetivos-conteúdo-métodos expressos no 
plano de ensino desenvolvidos no decorrer das aulas. 

Portanto, as atividades elaboradas por ela e realizadas pelos discentes têm como 

caráter de instrumento de avaliação em processo, por se utilizar delas para a observação 

do desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades desenvolvidas por eles durante o 

ensino da Libras. E ainda, o de permitir uma autonomia durante a prática das atividades, 

seja de maneira individual ou em grupo. 

A respeito das condições que a professora de Libras deve criar para oportunizar 

essa autonomia dos seus alunos na realização de atividades sobre a Libras, destacamos: 
(...) o acompanhamento do processo de construção de conhecimento 
implica favorecer o desenvolvimento do aluno, orientá-lo nas tarefas, 
oferecer-lhe novas leituras ou explicações, sugerir-lhe investigações, 
proporcionar-lhe vivências enriquecedoras e favorecedoras à sua 
ampliação do saber. (HOFFMANN, 1994, p. 57). 

Além disso, essas condições que permitem essa autonomia nos sujeitos ouvintes 

auxiliam também na identificação das dificuldades nos alunos e nos progressos feitos por 

eles, deixando de lado uma avaliação apenas somativa que se preocupa apenas com o 

rendimento escolar do aluno a partir da soma de notas no período escolar final, pois ela 

prioriza uma avaliação de caráter formativo. 
Se pretendermos outra compreensão do processo de avaliação, ou 
melhor, se o objetivo é que ela exerça o seu papel no processo de 
aprendizagem, como um meio e não um fim em si mesma, 
primeiramente teremos que romper com o caráter classificatório e 
seletivo do sistema escolar da sociedade capitalista, redimensionando a 
avaliação no sentido de torná-la um auxiliar no desenvolvimento dos 
alunos. (BERTAGNA, 2006, p. 77). 

Referente à concepção dessa avaliação de caráter diagnóstico usado pela 

professora de Libras Libâneo (2013, p.218) nos diz sobre, que a avaliação com função 

diagnóstica busca avaliar o aluno no início, meio e fim, um acompanhamento do professor 

quanto ao progresso dos seus alunos, considerando todos os resultados obtidos por eles, 

sejam positivos ou negativos, sendo quando necessário a correção de falhas, o 

esclarecimento de dúvidas, estimulando sempre até obter o resultado esperado. 
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4.3 Os desafios docentes no ensino da Libras 

O ato de ensinar é permeado por desafios constantes e quais seriam os desafios 

de docentes que ensinam uma segunda língua, de modalidade visual especial para 

crianças que são ouvintes? Trataremos neste tópico de elucidar tal questionamento, na 

realidade estudada. 

Quando questionada sobre os maiores desafios encontrados por ela enquanto 

professora de Libras em sala respondeu: 

Diante da fala da professora podemos identificar que a maior dificuldade 

encontrada por ela na sala como professora de Libras é a falta de concentração; e a falta 

de participação dos alunos, que acaba resultando em um desempenho lento na 

aprendizagem da língua e desmotivação dos alunos. Além disso, a falta de concentração 

e participação deles podem estar ligados por motivos de se tratar de uma nova língua e de 

duração das aulas. Para que possamos compreender as atitudes tomadas pela 

professora enquanto as dificuldades apresentadas pelos alunos ouvintes na sala, é 

preciso primeiro entender os “tipos de alunos” que ela pode ter em sala e que olhar ela 

deve ter a respeito deles. Diante disso afirma-se que “existem alunos estudiosos, 

preguiçosos, tagarelas, distraídos, despertos e muitos outros. Cabe ao educador 

observar o perfil de cada aluno que ele está lidando.” (JOSÉ 2011, p.191) , Ou seja, é 

necessário que a professora conheça e saiba identificar o perfil individual e a necessidade 

do seu aluno para poder planejar e propor atividades que contemplem suas 

singularidades. 

O primeiro motivo que identificamos a partir do relato da professora, diante da 

falta de participação dos alunos, é o de se tratar de uma nova língua para os alunos 

ouvintes, que possui características e funções próprias, e que para alguns estudantes 

pode estar sendo o primeiro contato com a Libras, o que implica ainda no segundo motivo 

que é a carga horária da disciplina que é curta, sendo ministrada somente uma vez na 

semana, por isso é essencial que a professora se aproprie de diferentes formas de 

ensinar, e esteja sempre pesquisando e ampliando seus conhecimentos, pois “o 

professor criativo, de espírito transformador, está sempre buscando inovar sua prática e 

um dos caminhos como tal fim seria dinamizar as atividades desenvolvidas em sala de 

aula’’ (VEIGA, 2007a, p.35). 

Com isso perguntamos a professora quais atitudes ela toma quando na sala que 
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está ministrando aula acontece o caso de alunos que não tem concentração e por meio 

disso não querem participar das atividades propostas, ela respondeu: 

Com a fala da professora podemos compreender que mesmo com as dificuldades 

durante a ministração da sua aula ela tenta incluir e fazer com que todos os alunos 

participem os tornando assim sujeitos ativos e participativos durante esse processo de 

ensino e aprendizagem da Libras, se utilizando como estratégia para enfrentar as 

dificuldades dos alunos a relação o professor- aluno quando destaca algumas crianças 

para serem seus auxiliares na aula, trabalhando assim a parte afetiva nos alunos “As 

emoções estão presentes quando se busca conhecer, quando se estabelece relações 

com objetos físicos, concepções de outros indivíduos.”(DAVIS e OLIVEIRA 1994, p.

83-84) 

Quando perguntamos quando a Libras foi introduzida na escola e se a língua faz 

parte do currículo escolar à professora falou que a disciplina de Libras ainda estava sendo 

organizada no currículo da escola, pois se trata de uma disciplina nova que teve início em 

2018 por iniciativa da diretora da escola. Apesar da Libras já ter sido apresentada em lei 

como disciplina curricular obrigatória nas escolas como diz o Decreto 5626/2005 vemos 

que tem chegado as escolas de maneira tardia, além disso, como observamos na fala da 

professora que a escola incluiu a disciplina mas ainda está em processo curricular, pois 

existe uma política para a adição da Libras no currículo. 

Diante da proposta a respeito da escola que aborda uma educação bilíngue 

Quadros diz que a escola “está assumindo uma política linguística em que duas línguas 

passarão a co-existir no espaço escolar, além disso, também será definido qual será a 

primeira língua e qual será a segunda língua.” (QUADROS 2006, p.18) 

Deste modo, a escola precisa entender que existem outras línguas que circulam na 

escola, a política tem que ser de adição de línguas e não de subtração. Acreditamos que 

a escola, lócus da pesquisa, vem fazendo sua parte apesar de todas as dificuldades 

inerentes na proposição de se ensinar Libras para crianças ouvintes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O referido trabalho fez um estudo sobre como é desenvolvido o ensino e 

aprendizagem da Libras para alunos ouvintes do 4° ano do ensino fundamental com 

análise nas metodologias de ensino, bem como os conteúdos que são utilizados para a 

implementação das aulas, além disso, a forma como a professora avalia seus alunos e as 
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dificuldades que ela encontra em ensinar a Libras para alunos ouvintes. Buscamos 

responder os seguintes questionamentos quais as metodologias usadas pelo professor 

no processo de ensino e aprendizagem da Libras para os alunos ouvinte? Quais os 

conteúdos trabalhados no ensino da Libras?Como são as avaliações dos alunos? E, (d) 

quais os desafios encontrados pelo professor no ensino da Libras para os alunos 

ouvintes? 

Consideramos relevantes os conhecimentos obtidos nessa pesquisa, pois nos 

permitiram entender um pouco sobre a história do surdo e a sua língua, assim como 

também sobre as abordagens de ensino da Libras até chegar a ter seu ensino como 

disciplina obrigatória, além disso, a pesquisa de campo, onde tivemos o contato próximo 

a esse ensino, conhecendo quem era o professor de Libras e como ele ensinava os 

alunos uma nova língua. Deste modo, tudo colaborou para a reflexão de nossa postura, 

como futuras profissionais, e a importância da inclusão e o ensino da Libras para alunos 

ouvintes através do bilinguismo.Mesmo o ensino da Libras ser algo árduo por conta do 

tradicionalismo a professora entrevistada não mediu esforços para ensinar os alunos, 

assim, como profissionais, necessitamos sempre estar nos qualificando, buscando 

diferentes métodos de ensino, não os utilizando como receitas, mas como base. 
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RESUMO: 
O presente artigo versa sobre os saberes quilombola, com ênfase em contextos educacionais e 
religiosos. O interesse em pesquisar sobre o tema deve-se ao fato de se observar que existe 
diversos saberes relativos aos contextos educacionais e religiosos, na qual é de fundamental 
importância conhecer como funciona a educação quilombola. A educação de forma holística é uma 
forma de possíveis mudanças na área da educação Quilombola, precisamos de uma educação 
que tire o sujeito da dimensão da individualidade e leve-o ao sentimento de comunidade. Que 
respeite o outro com sua referência, valores culturais, históricos, sociais.  Surgiu também a 
necessidade de se buscar compreender como é praticada a pajelança pelos negros, uma vez que, 
diversos estudos revelam que há diferença entre pajelança indígena e africana. Para desenvolver 
nossa análise e alcançar os objetivos traçados foi realizada uma pesquisa documental. Os 
resultados do estudo revelaram que as comunidades quilombolas possuem uma variedade de 
saberes tanto educacionais como, culturais e religiosos, e que, dependendo do lugar onde estão 
inseridos sofreram muita repressão por usarem a pajelança como brinquedo de cura, uma vez 
que, que a atividade praticada pelos pajés era na época considerada um crime à saúde pública. 

PALAVRAS-CHAVE: Quilombola; Educação; Pajelança. 

KNOWLEDGE QUILOMBOLA IN EDUCATIONAL AND RELIGIOUS CONTEXTS 

ABSTRACT: 
This article deals with “quilombola” knowledge, with emphasis on educational and religious 
contexts. The interest in researching the subject is due to the fact that it is observed that there are 
several knowledge related to educational and religious contexts, in which it is important to know 
how quilombola education works. Education holistically is a form of possible changes in the area of 
“Quilombola” education, we need an education that takes the subject from the dimension of 
individuality and leads him to the feeling of community. That respects the other with their reference, 
cultural, historical and social values. There was also a need to seek to understand how 
blacksmithing is practiced, since several studies reveal that there is a difference between 
indigenous and African shamanship. In order to develop our analysis and achieve the goals set, a 
documentary research was conducted. The results of the study revealed that “quilombola” 
communities have a variety of educational, cultural and religious knowledge, and that, depending 
on where they are inserted, suffered much repression for using “pajelança” as a healing toy, since 
the activity practiced by the shamans was at the past time considered a public health crime. 

KEYWORDS: “Quilombola”. Education. “Pajelança” 
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CONOCIMIENTO QUILOMBOLA EN CONTEXTOS EDUCATIVOS Y RELIGIOSOS 

RESUMEN 
Este artículo trata sobre el conocimiento quilombola, con énfasis en contextos educativos y 
religiosos. El interés en investigar el tema se debe al hecho de que se observa que hay varios 
conocimientos relacionados con contextos educativos y religiosos, en los que es de fundamental 
importancia saber cómo funciona la educación quilombola. La educación de manera integral es 
una forma de posibles cambios en el área de la educación quilombola, necesitamos una educación 
que tome el tema de la dimensión de la individualidad y lo lleve al sentimiento de comunidad. Que 
respeta al otro con sus valores de referencia, culturales, históricos, sociales. También era 
necesario tratar de entender cómo se practica la herrería, ya que varios estudios revelan que hay 
una diferencia entre la chamanía indígena y la africana. Para desarrollar nuestro análisis y 
alcanzar los objetivos establecidos, se realizó una investigación documental. Los resultados del 
estudio revelaron que las comunidades quilombolas tienen una variedad de conocimientos 
educativos, culturales y religiosos, y que, dependiendo de dónde se inserten, sufrieron mucha 
represión por usar la pajelança como un juguete curativo, desde la actividad practicado por los 
chamanes en ese momento pasado se consideraba un delito de salud pública. 

PALABRAS CLAVE: Quilombola; Educación; Pajelança 

1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo versa sobre os saberes quilombola, com ênfase em contextos 

educacionais e religiosos O estudo da temática é relevante por considerar que é 

necessário compreender não só como era a vida dos quilombos, como também a 

importância de uma educação que estivesse relacionada com sua realidade. O artigo 

enfatiza ainda sobre a pajelança em terra de negro, estudo também considerado relevante 

por oferecer subsídios para futuras discussões sobre a temática.  

O interesse em pesquisar sobre o tema deve-se ao fato de se observar que existem 

diversos saberes relativos ao quilombo, na qual é de fundamental importância conhecer 

como funciona a educação quilombola e da necessidade de se construir um currículo de 

acordo com sua realidade. Surgiu também a necessidade de se buscar compreender 

como é praticada a pajelança pelos negros, uma vez que, diversos estudos revelam que 

há diferença entre pajelança indígena e africana. 

Desta forma, a pesquisa possui como objetivo geral revelar os diversos saberes 

relacionados à comunidade quilombola. Para a consecução da proposição geral, 

objetivou-se especificamente, apresentar uma conceituação do termo quilombo, discutir 

sobre saberes quilombolas em contextos educacionais, e por fim, refletir sobre os 

quilombolas em contextos religiosos.   

Para desenvolver nossa análise e alcançar os objetivos traçados foi realizada uma 

pesquisa documental. Portanto, a metodologia utilizada para o desenvolvimento da 

pesquisa consistiu em estudos teóricos de diversos autores como Azevedo (S/D), Ferreti 
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(2011), Munanga (1996), entre outros que contribuíram na compreensão e 

desenvolvimento da temática.  

Nesse viés, estruturou-se o trabalho em quatro tópicos, na qual no primeiro tópico é 

a introdução do artigo, o segundo foi abordado os diversos conceitos sobre quilombo, em 

seguida, no terceiro tópico, foram enfatizados sobre os saberes quilombolas em contextos 

educacionais, no quarto tópico, apresentaram-se reflexões quilombolas em contextos 

religiosos e posteriormente as considerações finais. Tais estudos não se encerram aqui e 

pretendem contribuir para futuras reflexões sobre o tema. 

2 CONCEITUANDO O TERMO QUILOMBO 

Historicamente, no Brasil, define-se quilombo (ou mocambo) como toda habitação 

de negros fugidos que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não tenham 

ranchos levantados nem se achem pilões neles. Há a noticia de quilombos em data 

anterior à maioria dos historiadores brasileiros assinala “a data de 1630 para o início dos 

quilombos que iriam constituir Palmares. Mas tudo leva a crer que as fugas de negros 

escravos naquela região vinham se dando em datas muito anteriores” (RAMOS, 1971, p. 

12). 

Existe um passado e um presente de populações negras que vêm se educando 

secularmente através de uma resistência que não é passiva, que apenas reage às 

diversidades, mas que é, igualmente, provocadora de reações. Assim, o que antecedeu 

aos antigos quilombolas foi a história da colonização, do escravizar que, obstante o 

contexto de perversidade, estes reafirmavam o desejo e o direito à liberdade; se havia 

escravização, havia resistência, havia reação; os capitães-do-mato não surgiram da 

imobilidade: foram reações do outro campo, do campo da opressão. 
o aquilombamento existiu em lugares onde ocorreu a escravidão dos 
africanos e seus descendentes, como nas Guianas, nos Estados Unidos, 
nas Américas, apresentando nomes diferentes, respeitando a região em 
que os quilombos estavam localizados; nos países de colonização 
espanhola denominados de cimarrónes, em Cuba e Colômbia de 
palenques; em Venezuela, de cumbes; na Jamaica, de marroons. 
(MUNANGA, 2006 apud AZEVEDO, S/D p. 03) 

Neste sentido, os quilombos nos remetem a vários tempos e espaços históricos, em 

primeiro lugar, à África do século XVII, na qual a palavra kilombo é originária da língua 

banto umbundo, que diz respeito a “um tipo de instituição sociopolítica militar conhecida 
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na África Central, mais especificamente na área formada pela atual República 

Democrática do Congo (Zaire) e Angola” (MUNANGA, 1996, p.58). 

As comunidades quilombolas contemporâneas recebem várias denominações, tais 

como terras de pretos, mocambos e comunidades negras rurais (MOURA, 1986). Num 

processo de mobilização, todas estas nomenclaturas convergiram para o termo quilombo 

ou comunidade quilombola. Como decorrência desse processo de ressemantização, para 

o Estado brasileiro, o antigo quilombo foi metaforizado para a categoria “remanescente de 

quilombo” que, de uma certa forma, fortaleceu a ideia de grupo e não de indivíduo, ideia 

está que é fundamental para ganhar funções políticas no presente, por meio de uma 

construção jurídica que permite pensar o futuro (ARRUTI, 2003). 

Percebe-se que o conceito de quilombo tem sido objeto de reflexão histórica e 

política desde os anos 70 e que o movimento negro contribuiu significativamente para 

ressaltar a importância do estudo dos quilombos na história.  

Como resultado de pressão dos movimentos, a luta para incluir na Constituição 

terras ocupadas por descendentes de escravos foi em parte consagrada no artigo 68, do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias: “Aos remanescentes de quilombos que 

estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva”. (BRASIL, 1988). 

Comunidades rurais negras são objetos de constantes invasões de terras por 

fazendeiros, porque os ocupantes não possuem documentos comprobatórios de 

propriedade. A visibilidade das comunidades aumentou, há mais grupos interessados em 

seu destino, mais estudos sobre o assunto, mas muito a fazer. Não foram feitos, ainda, 

levantamentos sistemáticos das comunidades existentes e dos problemas jurídicos e 

sociais que enfrentam.  
sua etimologia significa “banto” e exprime “acampamento guerreiro na 
floresta” e foi difundida no Brasil pela administração colonial, em suas leis, 
relatórios, decretos e atos, visando referir-se às integrações de apoio 
mútuo criadas pelos “rebeldes” ao sistema escravocrata e às suas reações, 
lutas e organizações pelo fim da escravidão no país. Não obstante, esta 
palavra significou libertação e conquista para os libertos, alcançando 
amplas dimensões e conteúdos (LEITE, 2008 apud MONTE ALTO, 2012 p.
60). 

No entanto, são diversas as origens das comunidades de quilombo localizadas em 

todo território brasileiro. Elas se formaram por diversos processos como: fugas com 

ocupação de terras livres e geralmente isoladas; heranças e/ou doações; recebimentos de 

terras como pagamento de serviços prestados ao Estado, simples permanência nas terras 
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que ocupavam e cultivavam no interior de grandes propriedades; a compra de terras, tanto 

durante a vigência do sistema escravista quanto após sua abolição. 

Após várias mobilizações regionais em que estiveram envolvidos militantes e 

parlamentos negros e entidades de apoio, a abordagem do tema assumiu outra direção 

com a publicação na Constituição Federal de um item em um artigo que se referem 

diretamente aos quilombos : 
Art. 216. Inciso V. &? 5°- Ficam tombados todos os documentos e os sítios 
detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos.  Disposição 
transitórias - Art. 68- Aos remanescentes das comunidades de quilombos 
que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, 
devendo o Estado emitir-lhe os títulos respectivos (BRASIL, 1988). 

Desse modo, os estudos teóricos reforçam que a comunidade negra rural possui 

características específicas, mas, o mais importante é lembrar que nessas terras 

relembram a conquista de seus fundadores, vivam a solidariedade nas relações com a 

comunidade, tiram seu sustento da terra e continuam a passar aos mais jovens as 

tradições culturais herdadas.   

3 SABERES QUILOMBOLAS EM CONTEXTOS EDUCACIONAIS  
No que tange à educação quilombola, a mesma é compreendida como uma 

educação destinada a atender estudantes oriundos dos remanescentes quilombos seja 

em escolas localizadas dentro do próprio território quilombola ou escolas regulares que 

tenha em sua matrícula um expressivo número de estudantes procedentes dos quilombos. 

Ela deve ter como referência valores culturais, históricos, sociais e econômicos dessas 

comunidades, ou seja, trata-se de uma educação diferenciada onde se trabalha a 

realidade a partir da história de luta e resistência desses povos bem como dos seus 

valores civilizatórios.  

Do final do século XIX até quase o fim da segunda metade do século XX, os 

quilombos foram tratados na historiografia e na educação brasileira como se restringindo a 

“redutos de escravos fugitivos” e a experiências do período escravista.  

A luta por sua estruturação como modalidade de ensino aparece em todas as 

comunidades quilombolas, pois inúmeros problemas como: a precariedade nas 

instalações escolares, a rotatividade dos professores nestas localidades, o nível de 

instrução dos docentes relacionados a esta cultura. Além de impedirem que o currículo 

seja descontextualizado da realidade destes educandos.  

540



A democratização da educação quilombola faz parte do texto do documento final 

elaborado pelo Ministério da Educação na Conferência Nacional de Educação (CONAE). 

Na ocasião foi solicitado que o Estado não atuasse de modo omisso e nem com 

neutralidade na oferta pela garantia do direito dos remanescentes quilombolas ao gozo da 

educação. De acordo com o referido documento o Estado deveria assegurar não só uma 

política específica que contemplasse com a peculiaridade para a educação escolar 

quilombola como também garantisse a participação das comunidades nos conselhos 

referente à educação nos três entes federados.  
Por enquanto sabemos que as identidades são categorias socialmente no 
dia a dia. Logo é no interior das instituições escolares que elas vão operar 
de modo contundente na reprodução de sentidos pelos indivíduos, ou seja 
é no cotidiano que os sentidos performativos de uma dada identidade são 
produzidos. (...) o que dizemos contribui para reforçar uma identidade que, 
em muitos casos, pensaríamos estar apenas descrevendo. A forma de um 
ato linguístico no processo de produção de identidade vem de sua 
repetição, especialmente da possibilidade de sua repetição (MOREIRA, 
2011, p.43).  

 Nesta perspectiva, cada comunidade pode desenvolver uma prática específica 

sobre a educação. Pensar em educação quilombola implica, portanto, entender as 

relações existentes no dia-a-dia das pessoas, a relação entre homens, mulheres, crianças, 

adolescentes, jovens e idosos e a relação deles com a terra, com o sagrado, com a cultura 

e com as diversas formas de organização. 
atualmente, os movimentos e associações contribuem na construção de 
uma identidade quilombola (consciência das identidades de projeto), as 
quais têm como pano de fundo a diversidade cultural e o respeito à 
diferença, e, nesse caso, cito a Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire 
(1987), que não somente problematiza a relação de poder inerente ao 
processo educacional, ao afirmar que toda educação é política, como traz 
para o debate ético o respeito às diferenças de classes e culturas. 
(AZEVEDO, S/D p. 04) 

 Nessa perspectiva, sendo a educação escolar um espaço sociocultural, a referida 

escola deverá compartilhar uma visão de cidadania e eliminar os obstáculos que limitam o 

acesso à educação, formar pessoas capazes de produzir conhecimentos, que respeitem o 

próximo e o Meio Ambiente e que se empenhem em fortalecer a sua comunidade através 

de seus conhecimentos. 

 Educar para as relações étnico-raciais é um apelo que emerge de segmentos 

contestatórios da sociedade, entre eles, o movimento social negro que tem sua gênese 

organizativa no agrupamento de pessoas que já se aproximaram, desde os porões, 
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durante a travessia do atlântico- tempo e lugar de genocídio e dor centenas de anos 

depois continuam pressionando a sociedade, educando na informalidade e desordenando 

os sentidos da lei. 

 Construir algumas diretrizes que contemplem a educação para as relações raciais 

tendo em vista as comunidades quilombolas é um esforço inicial para que educadores e 

educadoras não desanimem, que se alimentem de uma paciência que sempre se faz 

crescente e, simultaneamente, ponderada, quando é nutrida pelo sonho e pela esperança.  
Historicamente, os quilombos foram lugares educativos da arte de sonhar, 
esperançar, de tornar possível um mundo cuja referência maior seja a 
vivencia da liberdade, ainda que ela, por muitas vezes, tenha sido vivida ao 
nível de desejo. Numa mesma área, ainda que as produções 
predominantes se assemelham, a heterogeneidade é de regra. Há, na 
verdade, heterogeneidade e complementaridade. Desse modo, pode-se 
falar na existência simultânea continuidade e de descontinuidades 
(SANTOS, 2001, p. 40). 

Assim, a prática pedagógica é mecanismo que precisa envolver todo o território 

quilombola. Nisso, a escola tem grande relevância na formação do pensamento de 

crianças e jovens.  Repensar os currículos nas práticas pedagógicas, significa um avanço 

para diminuir as desigualdades sócio raciais. A mesma precisa tornar-se um espaço de 

discussões das questões sociais nas famílias de alunos de comunidade onde estão os 

alunos da educação quilombola que envolve as situações dos educandos de todos os 

seguimentos sociais e raciais.  

3.1 A VISÃO HOLÍSTICA NA EDUCAÇÃO QUILOMBOLA 

Davis e Oliveira (1994), evidencia que é por meio do contato humano que a pessoa 

se desenvolve, comunicando-se com o outro, organizando seu pensamento, planejando, 

direcionando e avaliando sua ação, bem como, experimenta sentimentos como alegrias, 

tristezas, ansiedade, calma e outros. 

Segundo Ribeiro in: Brandão e Crema (1991), a era em que estamos é de holismo, 

o que compreende um novo paradigma científico, que supõe que estamos nos tornando 

pessoas unificadas em um mundo também em processo de unificação. 
...deseja reunir todas as vozes, pois pretende dedicar-se à pessoa como 
um todo: corpo, sentimentos, intelecto e espírito (...) esta transformação 
que todas as eras conheceram como possível para o ser humano, é um 
potencial que não podemos mais negligenciar. (BRANDÃO e CREMA, 
1991,p. 111- 113)        
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Precisamos de uma educação que tire o sujeito da dimensão da individualidade e 

leve-o ao sentimento de comunidade. Uma educação do senso de humanidade. Que 

respeite o outro com sua referência, valores culturais, históricos, sociais e econômicos e 

de sua comunidade. Além disso, necessitamos recuperar ou desenvolver a capacidade de 

conhecer nossos sentimentos e expressá-los com autenticidade.  Para Rogers: 
Deveria haver um lugar para a aprendizagem pela pessoa toda, com seus 
sentimentos e ideias integradas (...) reunir a aprendizagem cognitiva, que 
foi sempre necessária, com a aprendizagem afetivo-vivencial, tão 
descurada hoje nos ensinos. (ROGERS, 1977,p.143)      

De acordo com Ribeiro in: Brandão e Crema (1991), a educação holística 

apresenta-se como um desafio, pois nossa sociedade é marcada pela fragmentação. 

Repensar a educação para todas as pessoas. Quando buscamos a origem da palavra 

educar percebemos que é a mistura de aumentar-se, criar-se, instruir-se, ensinar-se e 

gerar-se.  Uma visão não fragmentada da educação supõe uma visão criativa de qualquer 

campo do saber ou da ação, de modo que o homem trabalhe o todo e não apenas uma 

parte sua. Somente uma educação na totalidade pode permitir ao ser humano consumar-

se e ser plenamente. “Nesse sentido, o sentimento não é secundário à cognição, mas está 

contido nela e faz a mediação entre o sentimento e a volição (ação de escolher)” (Noth, 

1995, p. 128). 

A inteligência e a afetividade são diferentes em natureza, mas indissociáveis na 

conduta concreta da pessoa o que significa que não há conduta unicamente afetiva, bem 

como não existe conduta unicamente cognitiva, e que a afetividade interfere 

constantemente no funcionamento da inteligência, estimulando–o ou perturbando-o, 

acelerando-o ou retardando-o. 

4 QUILOMBOLAS EM CONTEXTOS RELIGIOSOS 

Este tópico buscou fundamentos teóricos apresentados por Ferreti (2011), realizado 

no estado do Maranhão, onde apresenta como ocorre a pajelança - herdadas pelos 

indígenas -nos cultos afro-brasileiros. O mesmo inicia sua discussão apresentando a 

pajelança como um sistema religioso e terapêutico identificado em populações negras 

maranhenses desde o século XIX e existente atualmente em muitas casas de culto afro-

brasileiro.  
A pajelança trata-se de um culto que tem origem nos grupos tupis e se 
integra hoje num novo sistema de relações sociais, onde incorporou 
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crenças e práticas católicas, kardecistas e africanas, recebendo atualmente 
forte influência da umbanda (LIMA, 1995, p.18 apud BRANCO, 2017, p. 59)  

 Ferreti (2011) ressalta ainda que a pajelança foi reprimida, perseguida e 
discriminada como curandeirismo, pois, 

vários terreiros de São Luis e de outras cidades maranhenses são 
conhecidos como “de curadores” ou realizam rituais denominados cura ou 
pajé – denominação que tem sugerido a existência neles de ênfase maior 
na função terapêutica do que no culto a entidades espirituais e a existência 
de maior sincretismo com a cultura indígena, já que a etimologia tupi da 
palavra pajé é amplamente conhecida (FERRETI, 2011, p.02) 

A autora reforça ainda que, apesar da cura ou pajé ser apresentada naquele 

contexto como uma herança indígena, a palavra pajé foi também muito usada no século 

XIX no Maranhão para designar atividades terapêutico-religiosas de populações negras. 

Outros estudiosos afirmam a existência no Maranhão do século XIX de pajelanças de 

matriz africana que aos poucos foram se mesclando com pajelanças de matriz indígena, 

dando assim, espaço à vários tipos encontrados nos terreiros de São Luis.  

Pesquisas realizadas em São Luís no período entre 1938 e 1944, até os anos 30 do 

século XX, os curadores não tinham terreiros (casas de culto) e eram mais perseguidos 

pela polícia do que os ´mineiros´ (sacerdotes do tambor de mina), o que teria levado 

vários pajés a abrir terreiro, realizar rituais com tambor e a se apresentarem como 

mineiros.   (ALVARENGA, 1948; EDUARDO, 1948)  

Ferreti (2011) relata que nos anos 30 os curadores e pajés foram perseguidos pela 

polícia pelo fato do curandeirismo ser considerado na época como crime à saúde pública e 

para fugir da repressão muitos pajés foram se refugiar na periferia da cidade, onde lá 

montaram seus terreiros. Somente a partir dos anos 60 que os curadores e pajés se 

filiaram a Federações de Umbanda e de Cultos Afro-Brasileiros, assumindo assim a 

identidade de umbandistas ou de espíritas, já que a umbanda foi apresentada inicialmente 

como “espiritismo de umbanda”. Tal filiação garantia proteção aos pajés pelo fato de terem 

advogados que lhes garantiam proteção jurídica (FERRETI, 2011). 

Apesar da cura ser geralmente apresentada nos terreiros de mina da capital como 

uma tradição de origem indígena (ameríndia) há muito absorvida por negros, nunca se 

explica como se deu a sua introdução em terreiros definidos como afro-brasileiros e nunca 

se encontra no Brinquedo de Cura ou em outro ritual público ligado a cura/pajé um 

cântico, uma reza ou outro elemento que possa ter sido recebido de pajés indígenas ou 

caboclos (índios mestiços).  
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A falta desses traços culturais indígenas chama a atenção principalmente 
porque os terreiros de mina dispõem em seu repertório de grande número 
de músicas cantadas em língua africana ou “enrolada” (supostamente 
africana). Por essa razão, os elementos da cura conhecidos em terreiros 
maranhenses como indígenas têm sido encarados por nós mais como 
componentes de uma representação da pajelança indígena feita por negros 
do que como uma herança cultural recebida por eles de pajés indígenas ou 
caboclos, ou como elementos encontrados tanto na cultura indígena como 
na cultura africana (FERRETI 2011, p.11). 

Os dados disponíveis sobre as pajelanças de negro não permitem a comprovação 

de sua origem africana, contudo, há indícios de que pelo menos algumas delas, 

encontrada em São Luís nos anos setenta do século XIX, têm uma matriz africana.  

Os estudos de Ferreti revelaram que, embora a pajelança de terreiros maranhenses 

da capital e do interior seja frequentemente apresentada como herança indígena, estudos 

diversos demonstram que ela deve ser estudada a partir do negro, e não do índio, e que a 

cura encontrada atualmente em terreiros do Maranhão não pode ser encarada pura e 

simplesmente como herança indígena recebida pelos fundadores de terreiros antigos do 

Maranhão.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante dos estudos teóricos realizados percebe-se que, a cada ano as terras 

remanescentes de quilombos vem diminuindo, se pode dizer que as causas dessa 

redução normalmente são por deficiência de infraestrutura e a baixa qualidade do ensino 

oferecido, além do difícil acesso tanto pelos alunos como pelos professores. Nos últimos 

anos, muito tem-se falado da formulação de Políticas Públicas para Comunidades 

Quilombolas, porém nenhuma delas refere-se especificamente a crianças quilombolas, 

uma vez que estas possuem necessidades que precisam serem levadas em conta na hora 

de se definir tais ações. 

A educação quilombola também é primordial na sociedade. O que se vislumbra, 

então, é que o processo educativo formal contemple a perspectiva de dar sentido aos 

conteúdos, a aprendizagem, ao conhecimento. Espera-se desse modo que crianças, 

adolescentes e jovens, na relação com a sua natureza histórica e cultural consigam portar-

se, manter-se e situar-se dentro da sua comunidade, nos diversos níveis de ensino e, 

principalmente, na disputa por um projeto de sociedades mais justas, fraterna e plural. 

A educação não pode ser mero instrumento do conhecimento para fins de 

competitividade. Ela não pode ser reducionista em nenhum aspecto; deve ser ampla na 
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direção e na formação de seres humanos completos, críticos e participativos, na 

construção da cidadania. A educação Preocupada em formar a pessoa para atender a 

uma demanda de mercado, a escola tem cada vez mais se distanciado de sua missão 

precípua, que é oferecer uma educação que forme o ser humano com capacidade de 

entender e intervir no mundo em que vivem, promovendo o desenvolvimento social 

calcado no princípio da equidade, do respeito e da solidariedade.   

Cabe que políticas públicas atendam às necessidades desse contingente 

populacional, que não se vê representado e valorizado nas experiências educacionais. No 

caso específico da população remanescente de quilombos, precisamos avançar muito 

mais, posto que, entre os afro-brasileiros, esse grupo soma os maiores índices de 

exclusão educacional. 

Pensar em educação que contemple as relações étnico-raciais no interior de uma 

comunidade negra significa dar corpo a outros saberes, saberes mais abertos, que deem 

dinamicidade e consistência aos saberes fechados que constituem, o conhecimento a ser 

produzido na escola. 

A proposta de uma educação quilombola passa por analisarmos qual concepção de 

educação se fala e, para tanto, é necessário que se reflita sobre o lugar onde o 

conhecimento vai ser concebido, sobre quais conceitos sustentam uma proposta de 

educação das relações raciais, em que base didático-pedagógica práticas educativas 

emancipatória serão possíveis, além das estruturas reais e necessárias para que este 

processo se desencadeie. Anunciamos, por fim, um plano de ação que contempla a 

concepção de educação que, coletivamente, foi construída. Pensar em diretrizes para 

educar as relações étnico-raciais em comunidades quilombolas sugere que nós pensamos 

a partir das próprias comunidades. 

Mesmo com avanços significativos na área educacional para as chamadas 

“minorias”, a equidade étnico-racial em território brasileiro ainda necessita de várias ações 

sociopolíticas.  

No campo educacional, é preciso salientar que, por falta de ações pedagógicas 

permanentes de valorização dos negros (as), o racismo tem tornado a escola um palco de 

violências raciais. Vale reforçar que o espaço escolar deve ser o espaço onde se aprende 

a convivência respeitosa com as diferenças. Pois essa nova postura rompe com a visão 

de neutralidade da escola. A educação de forma holística é uma forma de possíveis 

mudanças na área da educação Quilombola, precisamos de uma educação que tire o 
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sujeito da dimensão da individualidade e leve-o ao sentimento de comunidade. Uma 

educação do senso de humanidade. Que respeite o outro com sua referência, valores 

culturais, históricos, sociais e econômicos e sua comunidade.  Tradicionalmente a escola é 

pensada como o local que acolhe todas as crianças sem fazer distinção de cor, de raça, 

de fala, de condições financeiras entre outras.             

Com relação à manifestações culturais afro-brasileiras, citou-se a pajelança em 

terra de negro, onde estudos revelaram que a pajelança africana sobressaiu-se mais que 

a indígena no Estado do Maranhão, que apesar de não fornecerem descrições detalhadas 

dos rituais realizados pelos pajés, sugere que a pajelança de negro do século XIX era uma 

religião ou prática religiosa e terapêutica mais próxima do que hoje é denominado terecô 

do que a que é conhecida atualmente por tambor de mina e que era mais associada a 

práticas terapêuticas do que a encontrada naquelas denominações religiosas.    

A repressão a curandeiros sob a acusação de prática ilegal de medicina, que levou 

muitos pajés, a se afastarem dos centros das cidades e a realizarem seus rituais em 

lugares afastados ou de difícil acesso, foi também um dos responsáveis pela sua 

aproximação da mina e mais tarde da umbanda, daí a dificuldade de se encontrar 

atualmente naquele contexto curadores ou pajés puros.  

Com efeito, apresentando-se como mineiros ou umbandistas poderiam ser 

encarados como sacerdotes, reduzindo o risco de perseguição por prática ilegal de 

medicina. Os curadores e pajés estão tendo atualmente maior chance de reconhecimento 

como “mestres de saber popular”, grandes conhecedores de ervas medicinais, embora 

essa valorização pareça estar ocorrendo mais em relação aos pajés indígenas e caboclos 

do que aos encontrados em comunidades negras, ligados às religiões afro-brasileiras.  

Mas, devido à grande valorização ocidental do conhecimento científico, a sabedoria 

popular relativa à saúde e as formas de diagnóstico e tratamento da doença só têm sido 

maior quando compatíveis ou alternativas às adotadas pela ciência. Assim, é possível que 

alguns procedimentos usados pelos pajés e curadores de terreiros maranhenses nunca 

possam ser aceitos pela medicina científica.  

Reafirma-se deste modo, a existência desde o século XIX, no estado o Maranhão 

de pajelanças de negro que não podem ser reduzidas ou confundidas com tambor de 

mina, terecô, umbanda e nem com pajelanças indígenas e caboclas da região, embora 

possam integrar alguns de seus elementos. E que não devem ser também confundidas 

com o catimbó do Nordeste, apresentado por Bastide como representante da religião 
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indígena, de pouca influência nos terreiros maranhenses, embora pareça ter maior 

importância no Pará. 
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RESUMO: 
Este estudo objetiva apresentar relações entre os temas vulnerabilidade social e resiliência a partir 
de aproximações entre uma pesquisa realizada no Brasil e um programa de qualificação 
profissional da Alemanha. As propostas partiram da identificação de desigualdades de 
oportunidade educacional quando consideradas crianças alemãs com e sem histórias de imigração 
e que dividem o mesmo espaço escolar e crianças brasileiras de diferentes classes 
socioeconômicas que frequentam escolas diferentes. Ambas as propostas enfatizam a alteração 
de situações de vulnerabilidade social por meio da construção de ambientes favorecedores de 
resiliência. O programa de qualificação alemão instrumentaliza professores a fazer da 
multiplicidade de culturas presentes na pré-escola um recurso de ensino e aprendizagem. A 
pesquisa brasileira utiliza a formação de grupos vivenciais com crianças e adolescentes de modo a 
lhes conceder espaço não coercitivo e solidário de convivência, com incentivo ao diálogo e à 
expressão criativa. As relações investigadas destacam a importância de contextos que aguçam o 
potencial de seres humanos para transformação pessoal e da cultura da qual participam. O 
encontro entre a pesquisa e o programa de qualificação destaca pontos complementares no 
sentido de uma melhor compreensão de intervenções diretas com crianças e adolescentes ou 
indiretas, por intermédio de professores. 

PALAVRAS-CHAVE: Vulnerabilidade Social; Resiliência; Pré-Escola e Escola; Desenvolvimento 
Infantil. 

SOCIAL VULNERABILITY AND RESILIENCE: 
INTERVENTIONS IN SCHOOLS IN BRAZIL AND GERMANY 

ABSTRACT: 
This study aims to present relationships between the themes social vulnerability and resilience from 
approximations between a research conducted in Brazil and a professional qualification program in 
Germany. The proposals were based on the identification of educational opportunity inequalities 
when considering German children with and without immigration histories and who share the same 
school space and Brazilian children from different socioeconomic classes who attend different 
schools. Both proposals emphasize the alteration of situations of social vulnerability through the 
construction of environments that favor resilience. The German qualification program equips 
teachers to make the multiplicity of preschool cultures a teaching and learning resource. Brazilian 
research uses the formation of cooperative groups with children and adolescents in order to grant 
them a non-coercive and supportive space for coexistence, encouraging dialogue and creative 
expression. The investigated relationships highlight the importance of contexts that enhance the 

 Docente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura (PPGCLC), 194

Universidade da Amazônia (UNAMA).

 Pesquisadora e coordenadora do Programa “Chancen Gleich”, Universidade Protestante de Freiburg (EH 195

Freiburg).

 Discente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura (PPGCLC), 196

Universidade da Amazônia (UNAMA).

 Discente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura (PPGCLC), 197

Universidade da Amazônia (UNAMA).

549



potential of human beings for personal transformation and the culture in which they participate. The 
meeting between the qualification program and the research highlights complementary points 
towards a better understanding of direct interventions with children and adolescents or indirect, 
through teachers. 

KEYWORDS: Social Vulnerability; Resilience; Preschool and School; Child Development. 

VULNERABILIDAD SOCIAL Y RESILIENCIA: 
INTERVENCIONES ESCOLARES EN BRASIL Y ALEMANIA 

RESUMEN: 
Este estudio tiene como objetivo presentar las relaciones entre los temas de vulnerabilidad social y 
resiliencia a partir de aproximaciones entre una investigación realizada en Brasil y un programa de 
calificación profesional en Alemania. Las propuestas se basaron en la identificación de 
desigualdades de oportunidades educativas al considerar a niños alemanes con y sin 
antecedentes de inmigración y que comparten el mismo espacio escolar y niños brasileños de 
diferentes clases socioeconómicas que asisten a diferentes escuelas. Ambos enfatizan la 
alteración de situaciones de vulnerabilidad social a través de la construcción de entornos que 
favorecen la resiliencia. El programa de calificación alemán equipa a los maestros para hacer de la 
multiplicidad de las culturas preescolares un recurso de enseñanza y aprendizaje. La investigación 
brasileña utiliza la formación de grupos experienciales con niños y adolescentes para otorgarles un 
espacio no coercitivo y de apoyo para la convivencia, fomentando el diálogo y la expresión 
creativa. Concluimos que las relaciones investigadas resaltan la importancia de los contextos que 
mejoran el potencial de los seres humanos para la transformación personal y la cultura en la que 
participan. La reunión entre el programa de calificación y la investigación destaca puntos 
complementarios hacia una mejor comprensión de las intervenciones directas con niños y 
adolescentes o indirectas, a través de los docentes. 

PALABRAS CLAVE: Vulnerabilidad Social; Resistencia; Preescuela y Escuela; Desarrollo Infantil. 

INTRODUÇÃO 

Belém, na região da Floresta Amazônica, e Freiburg, na Floresta Negra, carregam 

consigo belezas e desafios próprios. Realidades políticas e socioecômicas diferenciam 

tais cidades a ponto de tornar insignificantes possíveis semelhanças. As diferenças 

marcantes entre o Brasil e a Alemanha correspondem a classificações como Norte e Sul 

Global ou, abrindo mão de eufemismos, the west e the rest, discutidas desde o século XX 

por Oglesby (1969) e por Hall (1996), respectivamente. Em todo o caso, exposição a 

fatores de risco que potencializam a ocorrência de problemas pessoais e relacionais, ou 

seja, vulnerabilidade social, existe em diferentes contextos, embora de diferentes formas 

(PRATI; COUTO; KOLLER, 2009).  

A Alemanha é um país historicamente marcado pela presença de trabalhadores 

estrangeiros, aos quais se somam aqueles que, por exemplo, buscam asilo político, em 

número crescente desde a década de 2010 (BAMF, 2019) e diante da necessidade ainda 

premente de mão de obra vinda do exterior (FUCHS; KUBIS; SCHNEIDER, 2019). A 
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situação atual reflete diferenças marcantes entre a vida profissional de alemães e 

imigrantes e seus descendentes (SIEGERT, 2009), ainda que a escola seja obrigatória até 

os dezoito anos (HANDSCHELL, 2012). Diante da garantia de educação pública formal, as 

oportunidades de escolha profissional variam de acordo com fatores relacionados à 

qualidade do desempenho individual, tomado como reflexo de habilidades pessoais a 

serem cultivadas na escola e nela avaliadas (DIMBATH, 2006). 

No Brasil, diferenças entre nativos e estrangeiros são dissimuladas pela história de 

colonização que se presentifica em diferentes tons de pele e privilegia a cor branca 

(NUNES, 2006). A população é dividida em classes socioeconômicas que correspondem a 

diferenças de oportunidades de toda ordem entre aqueles que têm acesso à educação 

formal de qualidade e todos os demais. Embora a escola pública seja obrigatória até o 9º 

ano do ensino fundamental, nem o Estado cumpre com sua função de garantir espaço 

escolar a todos e nem todas as crianças e adolescentes usufruem dele. A evasão escolar 

alimenta um ciclo de injustiças sociais que, a cada geração, perpetua desigualdades 

(DUBET, 2003; BERTONCELO, 2016). 

O programa de qualificação profissional “Chances Iguais! Diversidade Cultural 

como Recurso em Processos de Educação Infantil” (Chancen-gleich! Kulturelle Vielfalt als 

Ressource in frühkindlichen Bildungsprozessen) e a pesquisa “Grupos Vivenciais e Vida 

em Sociedade: uma Intervenção Interdisciplinar”, descritos neste estudo, são 

implementados, respectivamente, pelas instituições parceiras, Universidade Protestante 

de Freiburg (Evangelische Hochschule Freiburg - EH Freiburg) e Universidade da 

Amazônia (UNAMA). Em ambos, vulnerabilidade social corresponde a desigualdades de 

oportunidade de sucesso escolar no caso de crianças e adolescentes de diferentes 

culturas, na Alemanha, e de diferentes classes socioeconômicas, no Brasil, mediante 

currículos orientados aos nativos, no primeiro caso, e, no segundo, aos favorecidos social 

e economicamente.  

A investigação de relações entre vulnerabilidade social e resiliência, com suporte na 

oportunização de participação em contextos com características não coercitivas e 

solidárias, aproxima as propostas interventivas. Considerando que resiliência implica 

adaptação positiva diante de adversidades por meio de estratégias adequadas de 

enfrentamento (CORCHS, 2011; FRÖHLICH-GILDHOFF; DÖRNER; RÖNNAU-BÖSE, 

2016), compreende-se o papel dos participantes enquanto multiplicadores de novas 

posturas pessoais e relacionais. 
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Aproximando intervenções indireta e direta que, por isso mesmo, podem ser tidas 

como complementares, este estudo objetiva apresentar relações entre os temas 

vulnerabilidade social e resiliência tomando como base duas propostas implementadas em 

países com diferenças marcantes, mas com importantes pontos em comum quanto aos 

temas em foco, conforme detalhado a seguir.  

PROGRAMA “CHANCES IGUAIS” E PESQUISA “GRUPOS VIVENCIAIS”: 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Uma mesma fundamentação teórica, ainda que a partir de autores diferentes, dá 

sustentação ao programa de qualificação “Chances Iguais” e à pesquisa “Grupos 

Vivenciais”. Dentre os conceitos básicos utilizados, a partir dos quais as intervenções são 

planejadas, destacamos resiliência, habilidades de vida ou socioemocionais, relações 

coercitivas e não coercitivas, e recursos individuais. 

Há décadas são investigadas características pessoais que facilitam o 

enfrentamento de desafios, considerando as diferentes possibilidades de entrelaçamento 

entre problemas contextuais e recursos individuais (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2011; 

FRÖHLICH-GILDHOFF, et al., 2011). No sentido de favorecimento de resiliência, é 

importante que as crianças tenham fortalecidas as seguintes habilidades de vida, 

identificadas justamente como fatores de resiliência: autopercepção e percepção do outro, 

autoeficácia e autoconfiança, autocontrole, resolução de problemas, competência social e 

habilidades adaptativas de enfrentamento. Daí é desdobrada também a capacidade de 

pedir ajuda (FICHER; FRÖHLICH-GILDHOFF, 2019).  

Outros autores utilizam termos por vezes diferentes para identificar habilidades de 

vida, com um resultado muito semelhante. Minto et al. (2006), por exemplo, cita 

autoconhecimento, relacionamento interpessoal, empatia, lidar com os sentimentos e com 

o estresse, comunicação eficaz, pensamento crítico e criativo, tomada de decisão e 

resolução de problemas. 

Em referência a desdobramentos positivos da aquisição de habilidades de vida na 

infância e adolescência no que diz respeito ao ajustamento social, Del Prette e Del Prette 

(2011) acrescentam benefícios em termos de autonomia e cooperação, mas também 

quanto a um bom rendimento escolar. Considera-se, portanto, a existência de relação 

direta entre habilidades de vida e sucesso escolar, ainda que fatores sociais mais amplos 

não possam ser esquecidos. Sendo assim, objetivos comuns a serem atingidos por meio 
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da educação, como adequação ao mercado de trabalho e promoção de cidadania, são 

comuns nos mais diferentes países, embora a ênfase em diferentes questões sociais seja 

inevitável. No caso da Alemanha, o sucesso escolar está diretamente relacionado à 

igualdade de oportunidades que se pretende oferecer a todas as crianças, enquanto no 

Brasil a permanência na escola as protegeria dos perigos das ruas, como prostituição, 

drogas e crime.  

Além disso, habilidades de vida são fundamentais para a resiliência porque esta 

deriva do desenvolvimento adequado daquelas, nos termos de interações estabelecidas 

com contextos sociais e físicos. Enquanto processo dinâmico relacionado à regulação de 

efeitos de eventos adversos, resiliência é percebida somente diante do enfrentamento de 

adversidades (RUTTER, 1999), mas pode ser apreendida espontaneamente, na infância, 

por meio do estabelecimento de vínculos saudáveis com a criança. Neste sentido, um 

adulto - um dos pais, outro parente ou mesmo um professor - precisa servir como modelo, 

fonte de referência e apoio, demonstrando atenção e aceitação plena da criança 

(CORCHS, 2011; FRÖHLICH-GILDHOFF; DÖRNER; RÖNNAU-BÖSE, 2016). Por outro 

lado, estando ausente, reafirma-se que resiliência não pode ser treinada diretamente, 

mas, por exemplo, por meio do fortalecimento de fatores de resiliência (FICHER; 

FRÖHLICH-GILDHOFF, 2019).  

Para compreender a aquisição de habilidades de vida e de resiliência é importante 

destacar duas amplas possibilidades de definição de relações interpessoais, referentes à 

presença ou não de coerção. A criação de espaço de expressão livre, cooperação e senso 

de pertencimento corresponde à substituição de relações coercitivas por não coercitivas e 

é imprescindível para o fortalecimento pessoal e das relações sociais como um todo. Em 

relações não coercitivas, trocas construtivas e criativas permitem reflexão, diálogo e 

respeito recíproco, gerando efeitos positivos, como motivação e prazer diante da vida, e 

revelando potencialidades de todos os envolvidos. Por outro lado, coerção equivale à 

imposição de obediência por meio de punição e ameaças. Assim, consegue-se disciplina 

acompanhada de medo, ansiedade, abafamento da criatividade e da iniciativa própria, 

sendo também provável a adoção de posturas agressivas, o que alimenta um círculo 

negativo de imposição e dor. Pessoas fragilizadas também costumam ser mais facilmente 

submetidas a controle externo, não questionando relações e sistemas sociais 

(FRÖHLICH-GILDHOFF; RÖNNAU-BÖSE, 2018; SIDMAN, 1989). 
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O estabelecimento de vínculos saudáveis e, portanto, a participação em relações 

não coercitivas, também corresponde à construção de fatores de proteção enquanto 

caminho mais saudável do que esforços para impedir a recorrência de posturas 

inadequadas. O foco em recursos substitui, assim, a necessidade de alterar o que se 

considera ser negativo (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2017; WYROBNIK, 2016).  

Compreende-se que mudança pessoal deriva de mudança nas relações sociais 

estabelecidas. Tal proposta, que corresponde ao caminho necessário para o 

fortalecimento de habilidades de vida e, assim, de resiliência, exige um delicado equilíbrio 

entre regras e afeto, entre explicitação de limites a serem seguidos e flexibilidade diante 

deles, quando necessário. Transformar o espaço escolar em espaço não coercitivo, 

quando este, para citar um exemplo, é demarcado por avaliações que resultam em 

sucesso ou fracasso e que, portanto, colocam o desempenho acima do indivíduo que age, 

é um enorme desafio assumido pelo programa “Chances Iguais” e pela pesquisa “Grupos 

Vivenciais”. Uma breve descrição do que se identifica, neste estudo, com vulnerabilidade 

social presente em espaço escolar é importante para uma maior compreensão do 

programa e da pesquisa. Assim, os temas são apresentados nesta ordem. 

VULNERABILIDADE SOCIAL NO BRASIL E NA ALEMANHA: O LUGAR DAS 

ESCOLAS 
No Brasil, a escola é mais um espaço de perpetuação de diferenças marcantes 

entre classes socioeconômicas (DUBET, 2003), enquanto a Alemanha das últimas 

décadas vivencia um problema semelhante, quanto ao desfavorecimento de imigrantes e 

seus descendentes (SIEGERT, 2009).  

No Brasil, a evasão escolar reflete diferenças entre as escolas públicas e as 

particulares que são frequentadas pelas classes sociais mais abastadas, componentes de 

um universo em que tal problema é irrelevante. A permanência de crianças e adolescentes 

pobres nas escolas passou a ser incentivada, a partir de 2003, por meio de uma iniciativa 

do governo federal, o Programa Bolsa Família (ARAÚJO; GOMES; LIMA, 2014; RIBEIRO; 

SHIKIDA; HILLBRECHT, 2017). No entanto, além de nem todas as famílias em situação 

de desamparo econômico serem incluídas em programas sociais, estar na escola não 

garante aprendizagem e não adquirir os conhecimentos repassados em sala de aula é um 

fator importante de desistência. Nas escolas públicas, o que é tido como correto está 
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relacionado à sujeição a exigências que mais distanciam os estudantes de si mesmos do 

que os revelam socialmente. 

Em nível nacional, carência de conhecimento, naturalização de desigualdades e 

evasão escolar caminham juntos. Injustiças sociais são justificadas por princípios que 

responsabilizam cada indivíduo por seu próprio sucesso - ou fracasso. De acordo com o 

Anuário Brasileiro da Educação Básica (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2018), em 2018, 

quase 40% dos brasileiros de dezenove anos não concluíram o ensino médio. Destes, 

mais da metade parou de estudar ainda no ensino fundamental.  

Na Alemanha, evasão escolar é um problema menor. No entanto, um terço das 

crianças que ingressam na pré-escolas apresentam história de imigração, sendo que 

muitas dessas crianças inicialmente não falam a língua alemã. Cabe à pré-escola, 

portanto, também o papel de ensinar alemão e apresentar a elas particularidades da 

cultura do país. Para além dessas dificuldades iniciais há também barreiras institucionais, 

com efeitos discriminatórios, que geram desequilíbrio de oportunidades entre alemães 

com e sem história de imigração (FICHER; FRÖHLICH-GILDHOFF, 2019; SIEGERT, 

2009). 

“CHANCES IGUAIS”  

Embora a EH Freiburg seja relativamente pequena, com três cursos de graduação 

e cinco de mestrado nas áreas de Serviço Social, Pedagogia da Infância e Ciências da 

Religião, nela se encontra o maior instituto de pesquisa em ciências aplicadas na área 

social da Alemanha, a “Rede de Pesquisa e Inovação” (Forschungs- und 

Innovationsverbund an der Evangelischen Hochschule Freiburg - FIVE), economicamente 

independente e sem fins lucrativos. Um dos cinco institutos que compõem a FIVE é o 

“Centro de Pesquisa da Infância e da Juventude” (Zentrum für Kinder- und 

Jugendforschung - ZfKJ), composto por professores e pesquisadores de serviço social, 

pedagogia e psicologia (EH FREIBURG, 2018). 

Desde 2016, o ZfKJ abriga o centro “Chances Iguais”, tradução livre de Chancen-

gleich, que apresenta duplo significado: “chances” ou “oportunidades iguais” e “chances” 

ou “oportunidades agora”. O centro é diretamente responsável pelo programa de 

qualificação “Chances Iguais! Diversidade Cultural como Recurso em Processos de 

Educação Infantil”, voltado ao treinamento e à qualificação continuada em pedagogia e 

que conta com uma rede nacional de multiplicadores. O programa de qualificação é um 
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desdobramento de um projeto piloto iniciado em 2011 com subvenção da Fundação 

Robert Bosch, em cooperação com as igrejas protestante e católica e com o Jugendamt 

(órgão público responsável pelos direitos de crianças e adolescentes) de Stuttgart. A 

implementação do projeto em vinte e sete pré-escolas foi avaliada positivamente, dois 

anos depois, pela Universidade de Tübingen (FISCHER; FRÖHLICH-GILDHOFF, 2019).  

Impulsionado pela busca por condições justas de aprendizagem e desenvolvimento 

infantil, o programa “Chances Iguais” partiu do reconhecimento de que a presença de 

crianças com diferentes histórias de imigração nas pré-escolas vem se constituindo em 

desafio para as equipes pedagógicas. Os conhecimentos adquiridos ao longo da formação 

regular demonstram ser insuficientes para o trato com diferentes culturas familiares. 

Compreendendo que dificuldades não resolvidas no sistema educacional têm efeitos 

negativos sobre todas as crianças, a diversidade cultural é apresentada como recurso a 

ser utilizado a favor delas e em contexto de trabalho conjunto com famílias e com a 

comunidade. O programa objetiva, portanto, a capacitação de profissionais da pedagogia 

e instituições educacionais para que vinculem conhecimento teórico intercultural e prática 

educacional em uma perspectiva de abordagem multinível de modo a fortalecer crianças e 

famílias com história de imigração. Assim sendo, recursos e potencialidades das crianças 

com história de imigração e, portanto, em situação de vulnerabilidade social, tornam-se 

extremamente importantes no processo de ensino e aprendizagem, favorecendo com que 

se tornem resilientes. “Chances iguais” é um termo que resume o que se pretende 

alcançar (FISCHER; FRÖHLICH-GILDHOFF, 2019).  

No contexto da qualificação disponibilizada por “Chances Iguais” é importante que 

aos próprios professores seja oferecido espaço de diálogo, enriquecido com dinâmicas de 

grupo, de modo que eles consigam reavaliar o modo como reconhecem a diversidade 

cultural e como lidam com ela, na prática, mediante reconhecimento da pluralidade. Assim, 

o programa é voltado a temas como imigração e oportunidades educacionais, pedagogia 

intercultural, cultura, estereótipos, preconceito, discriminação e resiliência, sendo 

garantido espaço para possibilidades concretas de ação que demonstrem, na prática, a 

aquisição das competências esperadas, inclusive quanto à aplicação de métodos próprios 

(FISCHER; FRÖHLICH-GILDHOFF, 2019). 

Percebe-se o duplo papel do professor de pré-escola diante de crianças em 

situação de vulnerabilidade social que precisam ser capazes de lidar com adversidades da 
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melhor forma possível, tornando-se resilientes: ser um adulto de referência para elas, 

incentivando a aquisição de fatores de resiliência. 

“GRUPOS VIVENCIAIS” 

A UNAMA é uma das instituições de ensino superior do Grupo Ser Educacional. 

Nos três campi localizados em Belém e em Ananindeua são oferecidos setenta e dois 

cursos de graduação, quarenta e cinco de pós-graduação lacto sensu, quatro de mestrado 

e três de doutorado. Seis núcleos de pesquisa articulam programas de pós-graduação, de 

iniciação científica e de extensão, com intercâmbio com instituições regionais, nacionais e 

estrangeiras.  

Com professores e estudantes do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, 

Linguagens e Cultura (PPGCL) e dos cursos de graduação de psicologia e serviço social, 

a pesquisa “Grupos Vivenciais e Vida em Sociedade: uma Intervenção Interdisciplinar” foi 

inicialmente implementada entre 2016 e 2018. Um novo projeto de pesquisa, “Poesia no 

Dia a Dia: Grupos Vivenciais e Resiliência” deverá ser submetido à avaliação na mesma 

universidade. Em 2019 um estudo-piloto foi realizado. 

Um total de 48 grupos vivenciais foram formados, na primeira fase, com cerca de 

630 participantes, em escolas de ensino fundamental e/ou médio de Belém e do interior do 

estado do Pará, na Clínica de Psicologia da UNAMA (CLIPSI) e em contexto comunitário. 

Dentre os diferentes grupos de participantes adultos e outros formatos de grupos, como 

aqueles com crianças e seus respectivos pais, neste estudo tomamos como exemplo 

aqueles formados com crianças e adolescentes em escolas pela maior aproximação com 

o programa alemão. 

Para além das relações já descritas entre criação de espaço não coercitivo de 

convivência, ênfase em recursos individuais e construção e fortalecimento de habilidades 

de vida e de resiliência, consideramos, conforme Freire (1988), o papel da leitura e da 

escrita enquanto instrumentos de transformação. Em tal perspectiva, experiências com 

textos literários favorecem a percepção de alternativas de vida, a elaboração de objetivos 

e a adoção de posturas construtivas diante de desafios. Leitores se tornam mais capazes 

de empatizar e compreender outras pessoas e de compreender e mudar a si próprios 

(OATLEY, 2016). 

O contato com textos literários em espaço de expressão criativa, nos grupos 

vivenciais, corresponde à tentativa de aproximar as crianças das demandas escolares por 
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meio do prazer em ler e, portanto, reunindo educação formal e educação para a cidadania 

no combate à evasão escolar (DARWICH; GARCIA; NUNES, 2018). A relação 

teoricamente estabelecida entre fortalecimento de habilidades de vida e resiliência, prazer 

em ler e permanência de crianças e adolescentes na escola pública fundamentou a 

utilização de dinâmicas de grupo e textos literários que possivelmente possibilitariam a 

criação de um ambiente não coercitivo, colaborativo e solidário de acordo com as faixas 

etárias e características específicas de cada grupo.  

Em linhas gerais, visando favorecer resiliência por meio da participação em grupos 

vivenciais, o procedimento utilizado foi sendo alterado ao longo de cada semestre, no 

sentido de realização de uma pesquisa-ação. Vantagens derivaram da formação de 

grupos compostos por uma média de dez participantes, com cerca de dez encontros de 

noventa minutos de duração e periodicidade semanal. É importante ainda que o corpo 

técnico da escola compreenda os objetivos propostos e os meios implementados para 

alcançá-los e, assim, que não apenas os participantes diretamente envolvidos tenham 

oportunidade de se constituir em multiplicadores de relações não coercitivas, mas também 

a escola como um todo favoreça o novo caminho e participe dele. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo apresenta um projeto de qualificação profissional implementado pela 

EH Freiburg e uma pesquisa realizada na UNAMA. Embora aquele seja dirigido a 

professores de pré-escolas e esta, a crianças e adolescentes de escolas públicas, 

importantes pontos em comum são encontrados na fundamentação teórica e, portanto, 

nos objetivos e nas intervenções daí derivados. As ideias centrais correspondem à 

instrumentalização, direta ou indireta, de crianças e/ou adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social, de modo que possam lidar com desafios próprios do contexto 

escolar e social mais amplo do qual participam. Em ambos os casos, o fortalecimento de 

habilidades de vida por meio do reconhecimento de recursos individuais e da convivência 

em espaço não coercitivo é o caminho de escolha para a construção de postura resiliente.  

Vale considerar que, no Brasil, a própria educação escolar pode ser caracterizada 

como forma de exclusão social (DUBET, 2003). A Alemanha, por seu turno, proporciona o 

acesso à escola a todas as crianças, mas esta acaba sendo a mesma escola que era 

oferecida em momentos em que o número de imigrantes era muito menor. Em ambos os 

casos, portanto, a situação atual de vulnerabilidade social em ambiente escolar é um 
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problema que pede por soluções que vêm sendo apresentadas por pesquisas científicas, 

nascidas em ambientes universitários, e, marcadamente no caso da Alemanha, com o 

apoio de grandes investidores da iniciativa privada. 

Aproximar as duas propostas, neste estudo, mediante o objetivo de apresentar 

relações entre os temas vulnerabilidade social e resiliência, é um meio de aprofundar a 

parceria interinstitucional firmada entre as universidades brasileira e alemã. Mais do que 

isso, é importante destacar que, em um mundo globalizado, injustiças sociais não ocorrem 

ao acaso. A realidade de um país enquadrado como the rest, contrastada com problemas 

sociais de um daqueles que melhor representa o chamado the west, conforme a 

classificação discutida por Hall (1996), nos incentiva a persistir acreditando em iniciativas 

contrárias à tendência de perpetuação mundial de diferenças nos países e entre eles. 
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AS ELEIÇÕES PARA PRESIDÊNCIA DO BRASIL EM 2018 E A CRISE NOS 
RELACIONAMENTOS INTERPESSOAIS 
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RESUMO: 
As eleições para presidência do Brasil em 2018 obtiveram significativa repercussão antes, durante 
e após a escolha do novo presidente. A internet é uma ferramenta útil como estratégia de 
marketing político e o ciberespaço serviu como palco para as discussões acerca das eleições. O 
objetivo deste estudo é analisar o processo de rompimento de relações motivado por divergência 
política e apontar as consequências, à luz da comunicação, para os indivíduos e grupos 
envolvidos. Para isso será analisada a influência da cultura (SANTAELLA, 2003) na construção da 
identidade (BAUMAN, 2003) dos indivíduos e como o contexto político afeta os grupos, ou os 
chamados círculos aconchegantes (BAUMAN, 2003) e as multidões psicológicas (LE BON, 2008). 
Associar-se-á análise uma leitura do discurso (FOUCAULT, 2007) na letra da música “Pode isso, 
Arnaldo?”, que faz parte de uma série de três videoclipes do cantor Paulo César Baruk publicado 
no período das eleições. A partir do levantamento bibliográfico e da análise feita conclui-se que o 
rompimento de relações motivado por divergências políticas pode ser prejudicial para as 
sociedades. 

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação; Política; Eleições 2018; Relações interpessoais. 

BRAZIL'S ELECTIONS FOR PRESIDENCY IN 2018 AND THE CRISIS IN 
INTERPERSONAL RELATIONSHIPS 

ABSTRACT: 
Brazil's presidential election in 2018 had significant repercussions before, during and after the 
election of the new president. The internet is a useful tool as a political marketing strategy and 
cyberspace served as a venue for discussions about elections. The aim of this study is to analyze 
the process of relationship breakdown motivated by political divergence and to point out the 
consequences, in the light of communication, for the individuals and groups involved. This will 
analyze the influence of culture (SANTAELLA, 2003) on the construction of identity (BAUMAN, 
2003) of individuals and how the political context affects groups, or so-called cozy circles 
(BAUMAN, 2003) and psychological crowds (LE BON, 2008). Analysis will be associated with a 
reading of the speech (FOUCAULT, 2007) in the lyrics of the song “Pode isso, Arnaldo?”, which is 
part of a series of three music videos by singer Paulo César Baruk published during the election 
period. From the bibliographic survey and the analysis made, it can be concluded that the rupture 
of relations motivated by political divergences can be harmful to societies. 

KEYWORDS: Communication; Politics; Elections 2018; Interpersonal Relations. 

 Discente do 8º semestre de Comunicação Social com ênfase em Publicidade e Propaganda, 198

Universidade Federal do Pará (UFPA). E-mail: gutogomescontatogmail.com. 

 Mestrando do Programa de Pós-Graduação Comunicação, Cultura e Amazônia, Universidade Federal do 199

Pará (PPGCOM/UFPA). Pós-graduando em Comunicação e Design Digital, Escola Superior de Propaganda 
e Marketing (ESPM/SP). Bacharel em Comunicação Social com ênfase em Publicidade e Propaganda, 
Universidade da Amazônia (UNAMA). Membro do grupo de pesquisa Comunicação, Consumo e Identidade 
– CONSIA (UFPA/CNPq). E-mail: elsonsnts1gmail.com.

563



LAS ELECCIONES DE BRASIL PARA LA PRESIDENCIA EN 2018 Y LA CRISIS EN LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES 

RESUMEN: 
Las elecciones presidenciales de Brasil en 2018 tuvieron importantes repercusiones antes, durante 
y después de la elección del nuevo presidente. Internet es una herramienta útil como estrategia de 
marketing político y el ciberespacio sirvió como lugar para debates sobre elecciones. El objetivo de 
este estudio es analizar el proceso de ruptura de relaciones motivado por la divergencia política y 
señalar las consecuencias, a la luz de la comunicación, para los individuos y grupos involucrados. 
Esto analizará la influencia de la cultura (SANTAELLA, 2003) en la construcción de la identidad 
(BAUMAN, 2003) de los individuos y cómo el contexto político afecta a los grupos, o los llamados 
círculos acogedores (BAUMAN, 2003) y las multitudes psicológicas (LE BON , 2008). El análisis se 
asociará con una lectura del discurso (FOUCAULT, 2007) en la letra de la canción "Pode isso, 
Arnaldo?", Que forma parte de una serie de tres videos musicales del cantante Paulo César Baruk 
publicados durante el período electoral. A partir de la encuesta bibliográfica y el análisis realizado, 
se puede concluir que la ruptura de las relaciones motivadas por divergencias políticas puede ser 
perjudicial para las sociedades. 

PALABRAS CLAVE: Comunicación; Política; Elecciones 2018; Relaciones interpersonales. 

INTRODUÇÃO: 
As eleições para a escolha de um presidente em uma República tendem a ser 

bastante estimulantes para discussões, já que é preciso que haja posicionamentos, tanto 
dos presidenciáveis quanto de seus eleitores. O ambiente virtual vem assumindo papel de 
importância para essas discussões e para todos os outros processos políticos que 
envolvem as eleições. Segundo o pesquisador Rafael Goldzweig 

Estudos provam que o ambiente virtual teve uma influência grande na 
eleição de Donald Trump em 2016, e a forma como grupos que o apoiavam 
usaram as mídias sociais beneficiou o candidato. [...] A tendência se seguiu 
em outros países – na campanha do Brexit, nas eleições da Alemanha e da 
França, entre outros. No Brasil, a situação não é diferente. O sucesso do 
candidato Jair Bolsonaro é, em parte, explicado pelo seu alcance nas 
mídias sociais e o apoio de grupos que o capitalizam. (GOLDZWEIG, 2019) 

 As eleições para presidência do Brasil em 2018 obtiveram significativa repercussão 

antes, durante e após a escolha do novo presidente e a internet foi uma ferramenta de 

destaque como estratégia de marketing político e também serviu como palco para as 

discussões acerca das eleições. 

As eleições já eram assuntos da mídia e certamente já eram temas de conversas 

entre os eleitores, mas em 05 de agosto de 2018 - prazo final para a realização de 

convenções partidárias, onde recebemos a confirmação da escolha dos candidatos aos 

cargos em eleição, entre eles o de presidente da república que contou inicialmente com 

treze candidatos -, as discussões passariam a ter mais fundamento. Com os nomes e as 

propostas que começavam a aparecer, iniciou-se o complexo processo de definição dos 

melhores candidatos para os quais cada um dos eleitores destinaria seus votos. 
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Apesar de as eleições 2018 virem com o objetivo de eleger outros candidatos como 

deputados federais, deputados estaduais, senadores, governadores e presidente, é neste 

último cargo que vamos nos ater durante este trabalho. Um primeiro desenho do quadro 

de candidatos à presidência ficou assim: Álvaro Dias (Podemos); Cabo Daciolo (Patriota); 

Ciro Gomes (PDT); Geraldo Alckmin (PSDB); Guilherme Boulos (PSOL); Henrique 

Meirelles (MDB); Jair Bolsonaro (PSL); João Amoêdo (Partido Novo); José Maria Eymael 

(DC); Luiz Inácio Lula da Silva (PT); Manuela D’ Ávila (PCdoB); Marina Silva (Rede); e 

Vera Lúcia (PSTU). 

Até o primeiro turno das eleições, que aconteceu em 07 de outubro de 2018, os 

nomes presentes no quadro de candidatos foram se ajustando devido a procedimentos 

legais referentes as candidaturas ou por estratégia interna dos partidos. Todo esse 

processo de ajuste foi acompanhado pela mídia e pelos eleitores, servindo também como 

assunto para as discussões. No segundo turno das eleições, que aconteceu em 28 de 

outubro de 2018, disputavam a cadeira presidencial Fernando Haddad pelo Partido dos 

trabalhadores e Jair Messias Bolsonaro pelo Partido Social Liberal. Bolsonaro foi eleito 

com 55,13% dos votos, tendo como vice Antônio Hamilton Martins Mourão. 

Nesse período de eleição o arranjador, cantor, músico e produtor musical, Paulo 

César Baruk - que possui uma notável carreira no meio gospel -, publicou uma série de 3 

vídeos em seu canal no Youtube que trazem músicas com reflexões religiosas dentro 

desse contexto político. 

O primeiro vídeo corresponde a música “Pode isso, Arnaldo?” e foi publicado dia 27 

de setembro de 2018, contando com as participações especiais de Cléber, Lito Atalaia, 

Thiago Grulha e do Dj MaxNosBeatz. O título faz referência ao bordão do narrador Galvão 

Bueno que viralizou durante suas narrações de partidas de futebol. A letra da música 

critica as brigas por posicionamentos políticos e sugere que as relações rompidas sejam 

reatadas, apresentando argumentos bíblicos e sociais que são colocados como benefícios 

nessas relações. 

O segundo vídeo foi publicado em 4 de outubro de 2018 com o título “O Brasil que 

a gente quer”, que retrata a situação de conflito que acontece devido a inflexibilidade de 

posicionamentos que tendem a prejudicar as relações sociais. Baruk ainda coloca o Brasil 

em lugar de retrocesso apontando como eram as coisas no país e sinalizando que a 

solução esperada possivelmente virá “de cima”, uma analogia a coisas celestiais, a Deus. 
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Essa sugestão do cantor de que a solução para os problemas da nação estaria em 

Deus é reforçada no terceiro vídeo, publicado em 27 de outubro de 2018, trazendo o título 

“Pra cima Brasil”. O vídeo traz uma versão de Paulo César Baruk da canção do músico 

João Alexandre que retrata mais que os conflitos sociais resultados das divergências de 

opiniões do segundo vídeo da série, “Pra cima Brasil” retrata questões como fome, 

miséria, corrupção e desvio moral como problemas da nação, mas segue sinalizando que 

a solução para o Brasil está em Deus e na sua justiça. 

Uma particularidade percebida na série de vídeos de Baruk é a coragem que o 

cantor tem de - enquanto cantor gospel, no período delicado de discussões políticas -, se 

apossar do lugar de fala que lhe era conferido e expor seus pensamentos sobre todo 

aquele contexto. Isso pode ser explicado pelo que Michel Foucault fala ‘Discurso não é 

simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por 

que; pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar’ (FOUCAULT, 2007, p. 10), 

independente dos riscos em lançar a série de vídeos com os temas que possuía, o cantor 

acreditava que era necessário dizer aquilo naquele momento. 

O contexto político envolvia diretamente toda a nação e se posicionar sobre os 

temas em debates e participar das discussões era opcional, cada eleitor escolhia fazê-lo 

ou não. Foucault diz que 
O discurso nada mais é do que a reverberação de urna verdade nascendo 
diante de seus próprios olhos; e, quando tudo pode, enfim, tomar a forma 
do discurso, quando tudo pode ser dito e o discurso pode ser dito a 
propósito de tudo, isso se dá porque todas as coisas, tendo manifestado e 
intercambiado seu sentido, podem voltar à interioridade silenciosa da 
consciência de si. (FOUCAULT, 2007, p. 44) 

Especialmente no vídeo de “Pode isso, Arnaldo?”, Paulo César Baruk contou com a 

participação de outros cantores, que também participaram da composição da letra, isso 

aponta para o fato de a verdade que estava diante deles reverberava para aquela 

produção discursiva. 

Este trabalho será divido em quatro partes onde discorreremos, respectivamente, 

sobre identidade e o debate de ideias, onde abordaremos a identidade e a relação do 

estado político vivenciado no período das eleições e os rompimentos nos 

relacionamentos; o novo grupo, para debatermos o papel dos grupos sociais dos quais os 

indivíduos fazem parte e deixaram de fazer após as divergências de opiniões no período 

das eleições; a ruptura nos relacionamentos e a sociabilidade com um novo grupo que, a 
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princípio, compactue dos mesmos ideais políticos; e por fim o tópico onde trataremos 

sobre as percepções dos rompimentos e as vantagens de reatar essas relações. 

A IDENTIDADE E O DEBATE DE IDEIAS 
Segundo Lúcia Santaella uma definição breve e útil é ‘a cultura é a parte do 

ambiente que é feita pelo homem’ (SANTAELLA, 2003, p. 31). Se essa construção de 

responsabilidade do homem é atravessada pela intransigência e pela falta de 

consideração sobre o pensamento do outro, a cultura é afetada. 

 Santaella ainda acrescenta 
A cultura tende a ser padronizada. Ela envolve a repetição de 
comportamentos similares aprovados pelo grupo, de modo que ela tem 
uma forma e estrutura reconhecível. Se os indivíduos ajustam seu 
comportamento através do tempo de acordo com o padrão aprovado, a 
cultura permanece estável. (SANTAELLA, 2003, p. 44) 

 Uma vez que é necessária uma similaridade de comportamento para a posterior 

aprovação do grupo, a padronização não é percebida nos posicionamentos políticos 

dentro das discussões sobre as eleições para presidência. É notável que dois grupos se 

estabeleceram, um favorável a candidatura do candidato do Partido dos Trabalhadores e o 

outro favorável a candidatura do candidato do Partido Social Liberal, o que resultou em 

uma certa instabilidade da cultura. 

A padronização da cultura pede que o individual vá se ajustando em apoio ao 

coletivo, mas isso nem sempre acontece. Quando um indivíduo não ajusta seu 

comportamento ao padrão do grupo surge a instabilidade da cultura. Durante as eleições 

indivíduos membros de grupos como famílias e comunidades religiosas, por exemplo, se 

viram envolvidos nessa instabilidade. Pensamentos contrários aos do coletivo não foram 

bem recebidos durante as eleições, principalmente quando alguém se posicionava de 

modo liberal em grupos com viés conservador ou vice versa. 

Isso se deve a resistência do indivíduo em permanecer com sua identidade, mesmo 

que isso afetasse o grupo. 
“Identidade”, a palavra do dia e o jogo mais comum da cidade, deve a 
atenção que atrai e as paixões que desperta ao fato de que é a substituta 
da comunidade: do “lar supostamente natural” ou do círculo que permanece 
aconchegante por mais frios que sejam os ventos lá  fora. (BAUMAN, 2003, 
p. 20) 

A identidade pode ser percebida na manifestação através do voto, já que o voto é 

pessoal. Com várias opções de candidatos e propostas de governo fica ainda mais 
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pessoal escolher aquele que melhor convém ao eleitor. Acreditar que determinado 

candidato é o melhor para o governo, em sua opinião, é compreensível, mas querer que 

todos enxerguem pela sua ótica pode ser frustrante, pois dificilmente vai acontecer. 

Bauman diz que 
O consenso não é mais do que um acordo alcançado por pessoas com 
opiniões essencialmente diferentes, um produto de negociações e 
compromissos difíceis, de muita disputa e contrariedade, e murros 
ocasionais. (BAUMAN, 2003, p. 15) 

 O consenso pareceu não ser uma possibilidade nesse cenário de instabilidade que 

as eleições trouxeram. A ruptura de relações aparentemente era a decisão mais fácil, 

parar de falar com as pessoas de opiniões contrárias, bloqueá-las nas redes sociais da 

internet, sair dos grupos em que surgia conflitos, são alguns exemplos de como a ruptura 

se deu, uma vez que não há mais uma relação. 

 Essa ruptura se dá devido ao processo de leitura que cada um faz individualmente 

dentro desse contexto político, como José Olinda, professor de psicologia, comenta 
O que ocorre é que as pessoas, nós, quando estamos vinculados a essa 
realidade, nós temos uma tendência a nos identificar com essas 
perspectivas e, obviamente, não fica só o aparente, não é apenas ali o 
Haddad e o Bolsonaro como pessoas físicas, mas com tudo que eles 
representam em termos de valores. Então cada vez que um ou outro mexe 
com alguns valores que são muito respeitados ou muito queridos e muito 
cuidados para alguns grupos, tudo aquilo provoca uma grande celeuma e 
isso chega no nível das famílias. (GOMES, 2018) 

 Uma particularidade das eleições de 2018 é que, seguindo a lógica de avanços 

crescentes nas tecnologias dos meios de comunicação, o contato entre os indivíduos e os 

grupos se dava off-line e também, e principalmente, online. Isso acontece por estarmos 

vivenciando a sexta era apontada por Santaella ‘As seis eras culturais: oral, escrita, 

impressa, de massas, das mídias e digital’ (SANTAELLA, 2003, p. 77). 

 A era digital trouxe várias novas possibilidades de comunicação por meio dos 

aparatos digitais. Santaella acrescenta ‘Graças a digitalização e compreensão de dados, 

todo e qualquer tipo de signo pode ser percebido, estocado, tratado e difundido, via 

computador’ (SANTAELLA, 2003, p. 71). 

 Essa nova era trouxe possibilidades e também mudanças, como aponta Raquel 

Recuero. 
O advento da Internet trouxe diversas mudanças para a sociedade. Entre 
essas mudanças, temos algumas fundamentais. A mais significativa, para 
este trabalho, é a possibilidade de expressão e sociabilização através das 
ferramentas de comunicação mediada pelo computador (CMC). 
(RECUERO, 2009, p. 24) 
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 Portanto surge um novo espaço de interação social, onde muitas das dinâmicas 

sociais que acontecem fora do ambiente virtual agora podem também se dá nesse novo 

espaço, o ciberespaço (LÉVY, 1999), o espaço onde há a mediação por computadores. 

 Haja vista que os indivíduos interagem socialmente de infinitas formas, sob infinitas 

motivações, isso nos leva a crer que nesse novo ambiente as interações também serão 

diversas, o que inclui, por exemplo, conhecer novas pessoas, manter contato com seus 

grupos de conhecidos e desenvolver atividades profissionais. 

 Em entrevista na matéria “Brigas por política causam ódio nas redes sociais”, 

Andrea Jotta, psicóloga de internet da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP), afirma 
As redes sociais, não só rede social, mas virtual como um todo, trabalharia 
meio como um treino para qualquer tipo de sentimento que você, no face-a-
face, tivesse algum tipo de dificuldade. Porque ali a coisa tá mais distante, 
tem a questão do bloqueio, tem a questão da coisa ficar mais sutil. 
(CORTEZ, 2018) 

 Além das possibilidades de troca que a estrutura tecnológica trazida pela era digital 

permite, uma de suas funções mais usadas é a segurança de falar sob a proteção da tela. 

A sensação de segurança que essa distância física trás serve como incentivo para as 

pessoas manifestarem mais ferozmente suas opiniões. 

 As gerações que vivenciam essa era digital possuem novas formas de acesso a 

conteúdos. São formas rápidas e diversas de acesso a uma quantidade infinita de 

conteúdos que aumentam a cada dia e são difundidos digitalmente. Certamente essa 

estrutura influencia de alguma forma na construção das identidades dos indivíduos, 

consequentemente das sociedades. 

 Uma prova dessa influência na construção das identidades é o que Andrea Jotta 

acrescenta 
Ter esse fomento de discussão, ver as pessoas discutindo política, se 
interessando por política e tentando entender as informações que são 
passadas, tentando entender o que é real e o que não é das 
informações que são passadas são uma possibilidade nova. (CORTEZ, 
2018) 

O lugar de fala que as redes sociais da internet conferem aos internautas é a 

ferramenta que vai permitir a manifestação opinativa desses eleitores que já não mais 

consomem propaganda política apenas de forma passiva, existe agora a possibilidade de 

manifestar apoio, repúdio, apurar a veracidade daquilo que lhe é apresentado. Isso tudo é 

possível e é realidade para a geração da era digital. 
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Para aprofundarmos a relação entre o papel político e a construção da identidade 

vamos usar o conceito de substancialismo apresentado por Michel Maffesoli. 
É isto que chamo de substancialismo, ou seja, o que faz com que, através 
do processo educativo, devamos adquirir uma identidade num dado 
momento. É importante notar que é o pivô da identidade, a lógica da 
identidade, que vai constituir a partir daí toda a sociedade. Deve-se ter uma 
identidade sexual, uma identidade profissional, uma identidade 
ideológica..., e poderíamos multiplicá-las infinitamente. É quando se tem tal 
identidade que se pode ser um indivíduo autônomo. (MAFESSOLI, 2006, p. 
30) 

 Se existe uma predeterminação das identidades que o indivíduo deva ter para 

então ser autônomo parece que esta autonomia vai ser bastante limitada, a menos que 

este indivíduo exerça sua autonomia para rever essas suas identidades predeterminadas. 

 No que tange as eleições, quando um cidadão alcança a idade apta para votar toda 

a bagagem política que ele tem foi construída através desse processo substancialista. 

Uma vez que ele enquanto ser autônomo passa a rever o que lhe foi apresentado até 

então, suas ideias podem destoar das ideias dos grupos aos quais pertence. Todavia, 

existem fatores que devem ser levados em consideração, como época e contexto 

histórico, por exemplo. 

 Le Bon diz que 
Um povo não escolhe instituições segundo sua vontade, assim como não 
escolhe a cor dos seus olhos ou dos seus cabelos. As instituições e os 
governos são produtos da raça. Longe de serem os criadores de uma 
época, são suas criações. Os povos não são governados conforme seus 
caprichos momentâneos, mas segundo a exigência de seu caráter. (LE 
BON, 2008, p. 85) 

Como eleitor em processo de seleção de candidatos e propostas esse indivíduo 

precisa levar em consideração várias questões como as apresentadas. Esse processo 

então é pessoal, mas também é coletiva já que vai envolver todo o município, o estado e/

ou o país, uma vez que o candidato eleito corresponderá a representação de todos, 

mesmo daqueles que não tenham votado nele. 

Nesse momento surge um dos conflitos da divergência política, se alguém escolhe 

um candidato que o outro considere uma ameaça como seu representante, de alguma 

forma este se sente atingido. Então o que acontece é que as pessoas tendem a convencer 

o outro a desistir desse posicionamento. Isso pode acontecer de forma amena quando um 

apresenta seu ponto de vista ao outro ou de forma tensa quando um se acha no dever de 

“abrir os olhos” do outro. 
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Isso é apresentado como autoritarismo por Gianni Vattimo ‘O autoritarismo é 

quando alguém quer lhes impor algo em nome de algum grande princípio’ (VATTIMO, 

2006, p. 79). 

 Quando essa posição autoritária é manifesta e não aceita parece que a tendência 

do coletivo é rejeitar o rebelde, mesmo que o contexto maior seja de voto individual em 

uma eleição democrática, é como se os indivíduos necessariamente precisassem votar 

com os seus grupos. É o que Bauman apresenta como espírito de “fortaleza sitiada”. 
Uma resposta comum à rejeição é um espírito de “fortaleza sitiada”, que 
nega a seus ocupantes qualquer opção que não seja a lealdade 
incondicional à causa comum. E não será apenas a recusa explícita a 
assumir o dever comunitário que será rotulada de traição, mas tudo que 
fique aquém da plena dedicação à causa comunitária. (BAUMAN, 2003, p. 
88) 

Ao discorrer sobre o desencantamento do mundo e indagar de que mundo se 

fala, Muniz Sodré diz 
Porque é um mundo que universaliza a democracia como direito universal 
do homem quando nós sabemos que, na prática, o povo não funciona 
necessariamente de forma democrática. As classes subalternas funcionam 
por liturgia, que é um outro tipo de poder. A democracia é o poder das 
diferenças, enquanto a liturgia é o poder do consenso. (SODRÉ, 2006, p. 
67) 

 Os grupos estão no sistema democrático vivendo em tipos de liturgia. Para que a 

cultura permaneça estável deve se manter o padrão aprovado. Trata-se de um tipo de 

acordo que serve para a harmonia entre os grupos, os seus membros devem agir dentro 

da liturgia enquanto forma de poder. Talvez essas influencias de poder nos grupos não 

devessem ter efeito sobre os seus membros nesse momento de eleição, onde a 

autonomia do indivíduo é quem deveria importar na sua escolha de voto. 

O PRIMEIRO GRUPO 

O processo de eleição envolve toda a sociedade, o que inclui indivíduos de 

diferentes mentalidades, épocas, classes sociais; e diversas outras diferenças. Mesmo 

dentro dos grupos mais fechados - famílias, grupos de amizades, comunidades religiosas, 

grupos de redes sociais da internet -, existem inúmeras diferenças entre seus membros 

que vão interferir nesse processo de seleção de candidatos e propostas de cada um 

independente das semelhanças entre eles. 
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O que percebemos nas eleições de 2018 foi que dentro desses grupos parecia não 

haver espaço para opiniões contrárias. Os indivíduos que destoavam da opinião da 

maioria se viam obrigados a se afastar do grupo ou este lhes excluía. 

Esse comportamento privava a todos de viverem um processo que poderia lhes 

trazer crescimento e fazer com que todos talvez permanecessem ligados ao grupo. Esse 

processo é chamado de aculturação por Lúcia Santaella. 
Quando dois grupos culturais são postos em contato, eles absorvem 
elementos culturais um do outro, ou melhor, os elementos são difundidos 
entre os grupos. Quando o contato e a difusão ocorrem com alguma 
continuidade, o processo de transferência é chamado de aculturação. 
(SANTAELLA, 2003, p. 46) 

 Ainda que compartilhassem de semelhanças outras, as diferenças no contexto 

político foram suficientes para suprir o que mantinha esses membros como grupo.  A 

divergência de opiniões políticas parece ter sido o fator determinante para acabar com o 

“sentimento recíproco e vinculante” (BAUMAN, 2003, p. 15) que levava os integrantes 

destes grupos a conviverem e formarem o grupo. 
O tipo de entendimento em que a comunidade se baseia precede todos os 
acordos e desacordos. Tal entendimento não é uma linha de chegada, mas 
o ponto de partida de toda união. É um “sentimento recíproco e vinculante” 
– “a vontade real e própria daqueles que se unem”; e é graças a esse 
entendimento, e somente a esse entendimento, que na comunidade as 
pessoas “permanecem essencialmente unidas a despeito de todos os 
fatores que as separam”. (BAUMAN, 2003, p. 15 e 16) 

 Esse sentimento recíproco e vinculante apontado por Bauman é o resultado das 

somas do que Santaella coloca como simbolização interna, que corresponde a parte 

individual que unida a outros indivíduos vai formar uma estrutura maior. 
Quando seres humanos se engajam em uma estrutura simbólica complexa, 
até um certo ponto, eles sincronizam ou harmonizam sua própria 
simbolização interna com essa estrutura. O resultado de estarmos imersos 
em um tal meio leva a uma gradual sincronização simbólica. Com isso, nós 
constituímos nossos próprios programas como seres sociais. (SANTAELLA, 
2003, p. 125) 

Todavia essa estrutura simbólica, resultado da sincronia entre as simbolizações 

internas de cada individuo, que era mantida até o período das eleições enfrentou uma 

dessincronização advinda das divergências de opiniões. 

Isso se deu pela complexidade das simbolizações internas que fazem com que 

cada indivíduo leia os candidatos e suas propostas de uma forma pessoal. Dentro de uma 

estrutura simbólica esse movimento é complexo por que não é tão simples manter 

sincronizado o que pode vir a ser oposto. 
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Um exemplo da complexidade está no fato de o simbolismo interno levar cada 

eleitor a lançar mão de seus métodos próprios para decidir seu voto, o que pode ser 

encarado como uma questão de valores. 
Enquanto uma questão de engenharia pergunta como fazer alguma coisa, 
uma questão de valor pergunta qual de duas ou mais coisas é melhor ou 
pior que outra, ou se alguma coisa sob consideração é boa, má, desejável, 
indesejável, ou moralmente certa ou errada. (KERLINGER, 2007, p. 33) 

Caso os valores de um eleitor lhe levassem a decidir-se por determinados 

candidatos, mesmo o voto sendo pessoal, essa sua decisão interessava aos membros de 

seus grupos. A decisão demonstraria lealdade ou traição ao grupo. 

Porém, como foi percebido, existia um forte sentimento de intolerância por parte 

dos grupos ou do indivíduo de opiniões contrárias ou de ambos. Uma comunicação não 

parecia ser possível, em alguns casos até havia troca de mensagens, mas a comunicação 

como troca, contato ou envolvimento não existia. Como explica José Olinda 
Agora o que eu acho que seja fundamental como dica para as pessoas 
assumirem como postura nas famílias, é que não confundam o que seria 
um debate, um diálogo, no sentido da dialogicidade em que eu paro para 
escutar você e depois você para pra me escutar, e somente assim a gente 
vai poder se entender. O que tem ocorrido são embates, são conflitos, em 
que ninguém escuta ninguém, quem conseguir falar mais alto sai com a 
sensação de que ganhou essa briga, que na verdade não ganhou briga 
nenhuma. O que no máximo as pessoas conseguem com esse nível de 
conflito é acirrar sentimentos que já estavam, já adormeciam ali por algum 
tempo. (GOMES, 2018) 

 A alternativa em vários desses casos foi o rompimento das relações entre 

indivíduos e grupos. O que sugeria serem insignificantes todas as outras semelhanças 

entre estes indivíduos que lhes mantinha unidos como grupo até então. Esse processo de 

ruptura vai ser melhor abordado no próximo tópico. 

O ROMPIMENTO NAS RELAÇÕES 

Os indivíduos agora desmembrados dos seus grupos se aproximariam de outros 

indivíduos semelhantes nas opiniões políticas daquele momento, é onde surge o que Le 

Bon chama de multidão psicológica. 
A multidão psicológica é um ser provisório, composto de elementos 
heterogêneos por um instante amalgamados, exatamente como as células 
de um corpo vivo formam por meio de sua reunião um novo ser que 
apresenta características muito diferentes daquelas que cada uma das 
células possui. (LE BON, 2008, p. 32) 
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Dentro dessa ilustração do corpo vivo é como se anteriormente cada indivíduo 

correspondesse a um órgão diferente de um sistema, por mais que sejam diferentes entre 

si, na sua união fazem o sistema funcionar. Agora como partes de um novo conjunto 

formam um corpo diferente. 
A personalidade consciente desaparece, os sentimentos e as ideias de 
todas as unidades orientam-se numa mesma direção. Forma-se uma alma 
coletiva, sem dúvida transitória, mas que apresenta características muito 
nítidas. A coletividade torna-se então o que, na falta de uma expressão 
melhor, eu chamaria uma multidão organizada ou, se preferirmos, uma 
multidão psicológica. Ela forma um único ser e encontra-se submetida à lei 
da unidade mental das multidões. (LE BON, 2008, p. 29) 

A partir da confirmação do segundo turno das eleições, e consequentemente dos 

candidatos em disputa nesta etapa, os eleitores pareciam ser obrigados a assumir um 

lado na guerra que parecia estar instaurada, como se o Brasil fosse dividido 

ideologicamente em duas partes irreconciliáveis e ninguém poderia ficar de fora de uma 

delas. As multidões psicológicas, os novos coletivos, estavam postos e cabia a cada um 

assumir seu lado, ou Haddad ou Bolsonaro. 

Os indivíduos que se excluíram ou foram excluídos dos seus respectivos grupos 

anteriores agora eram parte de um novo grupo maior em quantidade de membros e 

aparentemente mais leal. Nada do que lhe fosse apresentado de diferenças parecia 

importar, já que partilhavam dos mesmos ideais políticos naquelas eleições. Como coloca 

Le Bon. 
O fato mais surpreendente apresentado por uma multidão psicológica é o 
seguinte: quaisquer que sejam os indivíduos que a compõem, por mais 
semelhantes ou dessemelhantes que possam ser seu tipo de vida, suas 
ocupações, seu caráter ou sua inteligência, o mero fato de se haverem 
transformado em multidão dota-os de uma espécie de alma coletiva. Essa 
alma os faz sentir, pensar e agir de um modo completamente diferente 
daquele como sentiria, pensaria e agiria cada um deles isoladamente. (LE 
BON, 2008, p. 32) 

Aparentemente a saída de seus primeiros grupos motivada por uma divergência que 

sua autonomia enquanto ser individual não aceitava abrir mão não lhes privou de perder 

novamente sua autonomia. A multidão psicológica na qual este indivíduo agora é parte faz 

com que sua identidade volte para segundo plano em detrimento do novo coletivo que se 

formou. 

Todavia isso não importava, já que esses indivíduos provavam da liberdade por 

estarem desmembrados dos antigos grupos. 
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A liberdade não parece oferecer riscos enquanto as coisas obedientemente 
seguem o caminho que desejamos. Afinal, a liberdade é a capacidade de 
fazer com que as coisas sejam realizadas do modo como queremos, sem 
que ninguém seja capaz de resistir ao resultado, e muito menos desfazê-lo. 
(BAUMAN, 2003, p. 26) 

Aquele peso de pertencer a uma comunidade não mais existia, este indivíduo agora 

prova da liberdade, da emancipação. 
O “comunitarismo” ocorre mais naturalmente às pessoas que tiveram 
negado o direito à assimilação. Tiveram negada a escolha – procurar abrigo 
na suposta “fraternidade” do grupo nativo é sua única opção. Voluntarismo, 
liberdade individual, auto-afirmação são sinônimos de emancipação em 
relação aos laços comunitários, da capacidade de desconsiderar a 
atribuição herdada – e foi isso que lhes foi negado quando não receberam 
o convite para a assimilação, ou este lhes foi retirado. (BAUMAN, 2003, p. 
88) 

Porém, esse indivíduo na condição de emancipado do grupo de opiniões contrárias 

ainda tem o desafio de garantir sua vitória que se dará com a eleição do candidato ideal, 

em sua opinião, e, consequentemente, na derrota do candidato que lhe parece ser uma 

ameaça. Um voto apenas não elegeria o seu candidato e a guerra estava instaurada 

esforços precisavam ser aplicados. É o que vai acontecer quando este se juntar com o 

novo grupo, já que, segundo Le Bon. 
O homem isolado reconhece que sozinho não pode incendiar um palácio, 
pilhar uma loja; portanto, essa tentação não se lhe apresenta ao espírito. 
Ao fazer parte de uma multidão, toma consciência do poder que o número 
lhe confere e, diante da primeira sugestão assassinato e pilhagem, cederá 
imediatamente. (LE BON, 2008, p. 41) 

 Como as discussões a cerca das eleições eram frenéticas e quem quisesse 

manifestava sua opinião dentro e fora da internet, não era difícil encontrar as pessoas que 

partilhavam ou não da mesma visão política que alguém. A partir dessa identificação os 

indivíduos já sabiam quem era apoio e quem não era. 

 Se o eleitor fosse ativista da sua visão política se juntava com semelhantes para 

militar a favor dessa visão, de forma sutil ou não acabavam adentrando num círculo que 

se lhes mostrava aconchegante. 
As lealdades humanas, oferecidas e normalmente esperadas dentro do 
“círculo aconchegante”, “não derivam de uma lógica social externa ou de 
qualquer análise econômica de custo-benefício”. Isso é precisamente o que 
torna esse círculo “aconchegante”: não há espaço para o cálculo frio que 
qualquer sociedade em volta poderia apresentar, de modo impessoal e sem 
humor, como “impondo-se à razão”. (BAUMAN, 2003, p. 16) 
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 O movimento de adesão ao novo grupo não necessariamente era algo declarado, 

as pessoas com os mesmos ideais políticos naquele momento já faziam parte da multidão 

psicológica que estava formada, mas, estas poderiam, se quisessem, declarar seu lado. 

 É impossível afirmar se algum dos dois lados estava certo, não se trata de possuir a 

verdade, mas de entender que a verdade é que na visão daquele grupo de eleitores o 

candidato Bolsonaro era a melhor opção e na visão do outro grupo seria o Haddad a 

melhor opção. Mas, entre os dois lados, um tinha certeza que se um era a melhor opção o 

outro não era, já que os lados seriam opostos. Isso faz uma multidão ser heroica aos seus 

próprios olhos. 
Criminosas as multidões frequentemente são, certo, mas frequentemente 
também heróicas. São facilmente levadas a deixar-se morrer pelo triunfo de 
uma crença ou de uma ideia, são estimuladas pela glória e pela honra, são 
arrastadas quase sem pão e sem armas, como durante as Cruzadas, para 
libertar do infiel o sepulcro de um Deus ou, como em 1793, para defender o 
solo da pátria. Heroísmos evidentemente um pouco inconscientes, mas é 
por meio de tais heroísmos que a história se constrói. (LE BON, 2008, p. 
38) 

Esse sentimento de heroísmo lhe assegurava obrigação de lutar incansavelmente 

pelo êxito sobre o outro grupo. Os mais variados esforços podiam ser percebidos e eram 

necessários para que um dos dois lados ganhasse esse embate. Como Le Bon diz ‘Logo, 

nada nas multidões pode ser premeditado. São capazes de percorrer sucessivamente a 

gama de sentimentos os mais contrários, sob a influência das excitações do momento’ (LE 

BON, 2008, p. 41). 

Manifestações de vários formatos eram percebidas, eleitores declaravam seus 

candidatos de preferência e manifestavam seu apoio através do ambiente virtual, nos seus 

perfis das redes sociais, e em todos os espaços que o pudesse fazê-lo. 

VOLTEMOS A SOCIALIZAÇÃO 

Juremir Machado da Silva conceitua comunicação como ‘contato, pôr em relação, 

vincular, fazer comungar, partilhar um universo semântico, responder a um apelo, a uma 

chamada, a uma incitação ao diálogo, um encontro de diferenças’ (SILVA, 2006, p. 20). A 

comunicação como um contato, um encontro de diferenças é o que ficou impedido com o 

rompimento das relações nesse contexto das eleições. 

 A jornalista Naiana Gomes na reportagem “A eleição da discórdia” sugere ‘A gente 

precisa estimular o diálogo, a gente precisa dialogar, inclusive, com pessoas diferentes de 

nós, principalmente com pessoas diferentes de nós’ (GOMES, 2018). Colocar as 
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diferenças em contato é investir em crescimento pessoal, social, é permitir que no 

movimento de troca os indivíduos se desamarrem dos preconceitos. 

Mesmo que não haja o convencimento de quem está certo ou errado, somente a 

comunicação vai permitir que um conheça o ponto de vista do outro e este apresente o 

seu ponto de vista. Como Paulo César Baruk trás na letra da canção “Pode isso Arnaldo?” 
De política em política a minha crítica some 
Tome mais amor no coração dos 'homi'  
Fome de respeito pelo próximo 
Todos têm direito de opiniões ao máximo 
Quer dizer, ao mínimo 
Pra crer que Cristo cresça 
Ordem e progresso pra que o amor vença 
Sem desavença que isso tudo logo passa 
E sem amigo sua vida ficará sem graça. 

 O trecho da música enfatiza que todos têm direito a opinião e sugere que deveria 

haver mais amor. Porém, para além dessa visão mais abstrata, o presidente da 

Associação Psiquiátrica da América Latina, Antônio Geraldo da Silva, diz que ‘É preciso 

entender e respeitar a opinião, a forma de pensar, a forma de agir das outras pessoas. 

Não pode ser apenas aceitar aquilo que lhe convém, isso te tira crescimento e é 

crescimento em todas as esferas da vida’ (GOMES, 2018). 

 Resgatando o conceito de cultura apresentado por Santaella, vale ressaltar que 

mesmo que a cultura precise da padronização dos comportamentos para manter sua 

estabilidade, mudanças podem ser interessantes para impedir que a cultura estagne. 
O princípio da estabilidade está ligado à adaptação. Sistemas culturais 
sobrevivem porque seus membros estão adaptados à tradição que é 
reproduzida através de sua tradução em ações. Por outro lado, contudo, 
sem a mudança, a cultura estagnaria. (SANTAELLA, 2003, p. 45) 

Ao invés de os grupos tornarem-se intransigentes para com as divergências entre 

seus membros, os grupos certamente ganharão com a abertura para uma fluência de 

comunicação. Só então haverá liberdade no seio dos grupos, não a falsa sensação de 

liberdade ao seu desvincular do diferente, mas a liberdade apresentada por Silva ‘A 

liberdade repousa no fato de que existem indivíduos autônomos que podem contratar com 

outros indivíduos autônomos’ (MAFFESOLI, 2006, p. 61). 

Ainda na letra de “Pode isso Arnaldo?”, Baruk aconselha a relevarmos as 

diferenças políticas em razão de coisas maiores. 
Vamos voltar a enxergar além da cor da roupa, 
Da cor da pele, da cor 
Vamos voltar a usar as lentes do amor 
Num mundo partido não somos inimigos 
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E além dos partidos, podemos ser amigos . 

Um fator que não foi discutido neste trabalho, mas que deve ser levado em 

consideração é o fato de o cenário das eleições serem construídos como espetáculos e 

por isso nem tudo o que se apresenta entre seus atores é digno de plena confiança sem 

analisar cuidadosamente tudo em volta. Como acrescenta Jean Baudrillard 
Com a eleição de Arnold Schwarzenegger para o cargo de governador da 
Califórnia, estamos em plena farsa, em que a política não passa de um 
jogo de ídolos e de marketing. É um imenso passo para o fim do sistema 
representativo. E eis a fatalidade do político atual: por toda parte, aquele 
que aposta no espetáculo perecerá pelo espetáculo. Isto é válido tanto para 
os “cidadãos” quanto para os homens políticos. É a justiça imanente da 
mídia. (BAUDRILLARD, 2006, p. 130) 

Levando esse fator em consideração vale refletir um mais sobre a relevância da 

ruptura de relações profundas com os grupos das quais um indivíduo participe em 

detrimento de um evento nesses moldes. 

Baruk trás ainda em “Pode isso Arnaldo?” um trecho que compara os valores das 

relações interpessoais com o comportamento percebido durante as eleições. 
Cê ta fazendo a conta errada sem opção 
Pra ganhar o seu voto tá perdendo o seu irmão 
Não trate como supérfluo o que é raro 
Propaganda eleitoral é gratuita Amigo é caro. 

 O presidente da Associação Psiquiátrica da América latina, Antônio Geraldo da 

Silva, ao discorrer sobre as consequências dos rompimentos de relações motivados por 

divergência política nos alerta 
Isso gera inimizades em locais que jamais poderia haver isso, por exemplo, 
no seio familiar. A família é fator de proteção para as doenças mentais. O 
bom relacionamento social é fator de proteção para as doenças mentais. O 
isolamento, ele nos desprotege. (GOMES, 2018) 

 A importância de alguns grupos, como grupos de amigos, grupos familiares, 

comunidades religiosas, vai além das questões momentâneas que o contexto das eleições 

apresenta, vale ressaltar que isso precisa ser levado em consideração. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A comunicação é imprescindível para a manutenção e evolução das sociedades, os 

indivíduos precisam se comunicar mais devido a importância que esse movimento de 

troca tem sobre suas construções e reconstruções internas. Aquilo que foi pivô para o 

rompimento das relações, as divergências políticas, não deveria ter esse efeito, pelo 
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contrário, as diferenças entre os indivíduos contribuem para uma boa comunicação. As 

diferenças precisam ser compreendidas e respeitadas, mesmo que não sejam 

consideradas de toda forma ao menos a oportunidade de serem apresentadas deve 

existir. 

O perigo, para além das divergências políticas, de romper relações está na 

impossibilidade de os indivíduos obterem o crescimento que a relação entre diferenças 

lhes pode conferir; está no esquecimento momentâneo de que essas relações têm alguma 

importância, já que em algum momento foi construída essa estrutura simbólica; e está no 

possível equivoco de romper as relações por motivos que talvez nem tenham sido 

avaliados com a sua devida relevância. 

 Um candidato foi eleito, por algum tempo ele estará no cargo de presidente, 

portanto a guerra em eleger este ou aquele candidato acabou por hora, não há escolhas a 

se fazer nesse momento sobre isso, mas o diálogo para além das eleições, dentro de tudo 

o que a política tem que é passível de discussão precisa ter o contato entre as 

semelhanças e diferenças, precisa estar inserido nas comunicações entre indivíduos e 

grupos. 
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A HIBRIDAÇÃO HOMEM-TECNOLOGIA NA SÉRIE BLACK MIRROR: 
REPRESENTAÇÃO OU SIMULAÇÃO? 
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RESUMO: 
Este estudo tem como objetivo central analisar a presença da tendência pós-moderna da 
hibridação homem-máquina em episódios da série Black Mirror com base em autores/as como 
Santaella (1997), Domingues (2003), Tadeu (2009), Couchot (2011), Parente (2011), entre outros/
as que voltam seus estudos para a investigação das implicações da relação homem-tecnologia/
máquina na Arte. A análise de três episódios da série a partir da teoria revisada demonstra que, 
assim como os limites entre humano e tecnologia/máquina são tênues, as fronteiras que separam 
a Arte da vida real são cada vez mais indefiníveis, imensuráveis. Além de seu caráter estético, a 
Arte adota um papel social e instiga seu espectador a questionar-se sobre um futuro próximo em 
que máquinas constituirão um novo tipo de sociedade em que habita uma criatura entre o humano 
e o tecnológico, uma via em que se cruzam a máquina humanizada e o ser humano maquinizado e 
onde não se poderá mais separar um do outro. 

PALAVRAS-CHAVE: Humano; Máquina; Representação; Simulação; Tecnologia. 

HYBRIDATION MAN-TECHNOLOGY IN BLACK MIRROR TV SERIES: 
REPRESENTATION OR SIMULATION? 

ABSTRACT: 
This study aims to analyze the presence of the postmodern trend of human-machine hybridization 
in Black Mirror episodes based on authors such as Santaella (1997), Domingues (2003), Tadeu 
(2009), Couchot (2011), Parente (2011), among others who turn their studies to investigate the 
implications of the human-technology / machine relationship in Art. Analysis of the three episodes 
of the series from the revised theory demonstrates that just as the boundaries between human and 
technology / machine are blurred, the boundaries that separate Art from real life are increasingly 
indefinable and immeasurable. In addition to its aesthetic character, Art adopts a social role and 
urges its viewer to wonder about the near future where machines will constitute a new kind of 
society in which a creature dwells between human and technological, a way in which they cross the 
humanized machine and the machined human being and where they can no longer separate from 
each other. 

KEYWORDS: Human; Machine; Representation; Simulation; Technology. 

HIBRIDACIÓN TECNOLOGÍA HOMBRE EN LA SERIE BLACK MIRROR: 
¿REPRESENTACIÓN O SIMULACIÓN? 

RESUMEN: 
Este estudio tiene como objetivo analizar la presencia de la tendencia posmoderna de hibridación 
hombre-máquina en episodios de Black Mirror basados en autores como Santaella (1997), 
Domingues (2003), Tadeu (2009), Couchot (2011). ), Parente (2011), entre otros que dirigen sus 
estudios para investigar las implicaciones de la relación hombre-tecnología / máquina en el art. El 
análisis de los tres episodios de la serie de la teoría revisada demuestra que así como los límites 
entre humanos y tecnología / máquina son borrosos, los límites que separan el Arte de la vida real 
son cada vez más indefinibles, inconmensurables. Además de su carácter estético, el arte adopta 
un papel social e insta a su espectador a preguntarse sobre el futuro cercano donde las máquinas 
constituirán un nuevo tipo de sociedad en la que una criatura habita entre lo humano y lo 
tecnológico, una forma en que cruzan la máquina humanizada y el ser humano mecanizado y 
donde ya no pueden separarse entre sí. 

PALABRAS CLAVE: Humanos; Máquina; Representación; Simulación; Tecnología. 
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1. INTRODUÇÃO 

A tecnologia e a arte acompanham o ser humano desde os tempos mais remotos. 

As ferramentas mais rudimentares que o homem primata desenvolveu para auxilia-lo nas 

suas atividades diárias como caçar, pescar, defender-se e construir eram uma extensão 

de seus movimentos brutos. Esses artefatos antecederam ferramentas mais elaboradas 

que vieram a se tornar máquinas, conjuntos de ferramentas com certa autonomia que 

através dos anos se aproximam mais das funções do cérebro humano (SANTAELLA, 

1997). 

A arte, por sua vez, também acompanha o homem paralelo às ferramentas mais 

primitivas. A pintura rupestre, mesmo não tendo sido produzida originalmente com a 

intenção artística, hoje é compreendida como arte por suas qualidades técnicas. Materiais 

como carvão, plantas, terra e sangue eram utilizados como ferramentas que tinham o 

propósito de marcar nas paredes das cavernas uma representação de animais e outros 

desenhos. Dentre suas funcionalidades, as pinturas serviram também como um meio de 

registro de nossos antepassados, uma forma de eles nos contarem como viviam, o que 

caçavam e como se relacionavam com outros. Assim como um quadro, uma fotografia ou 

um vídeo podem nos contar histórias, as pinturas rupestres são um mar de signos que, 

por um lado, podem ser representações de uma realidade fora da caverna e, por outro 

lado, um ritual simbólico que pode simular uma realidade criada de dentro da caverna. 

Os caminhos da Arte e da tecnologia sempre se cruzaram ao longo da evolução e 

as relações entre homem-tecnologia e homem-arte sempre estiveram intrinsecamente 

ligadas. A arte segue imitando a vida e, em tempos, a vida também imita a arte. A arte 

abandona seus moldes clássicos e conservadores a fim de trocar papéis com seu 

espectador. Ela observa a vida, questiona, testa, se projeta nas/das telas e vai além da 

representatividade arriscando-se e tentando prever o que está por vir. 

Este estudo busca analisar a presença da tendência pós-moderna da hibridação 

homem-máquina em três episódios da série Black Mirror escolhidos aleatoriamente. A 

análise é feita com base em autores/as como Santaella (1997), Domingues (2003), Tadeu 

(2009), Couchot (2011), Parente (2011), entre outros/as que voltam seus estudos para a 

investigação das implicações da relação homem-tecnologia/máquina na Arte. 
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2. REPRESENTAÇÃO OU SIMULAÇÃO DA HUMANIZAÇÃO DA TECNOLOGIA? 

Nos tempos atuais, o ser-humano vive cercado de imagens indistinguíveis entre 

real e não-real. A imagem desfigurada das sombras que assombrava os habitantes da 

caverna mítica de Platão, agora, nos atormenta em high definition na rua, nas revistas, 

nos livros, no cinema e na televisão. Um estranhamento que é produto da evolução das 

técnicas da figuração que nos confundem entre representação e simulação. 

A fotografia surge como uma técnica representativa que adere ao real como a 

imagem adere ao papel através de um raio luminoso em uma junção de dois momentos do 

tempo: aquele em que foi capturada e aquele em que é contemplada. Enquanto a imagem 

produto da fotografia é um recorte da realidade, o cinema dá movimento ao recorte 

(PARENTE, 2011). 
Com a fotografia, a própria Representação se automatiza. Essa 
automatização, paradoxalmente, em vez de liberar do real a fotografia, 
como pôde fazê-lo a perspectiva no quadro mais "realista", jamais 
conseguiu que se descolasse dele ("A fotografia adere ao real", dizia 
Barthes). Marca instantânea do real, a foto prende-se para sempre ao real 
através dos fios invisíveis da luz. Da mesma forma, traço de um instante 
privilegiado - a pose que reuniu no mesmo lugar o objeto a ser fotografado, 
sua imagem e o fotógrafo -, ela adere também ao tempo, inscreve-se em 
seu fluxo, em sua cronicidade. A foto reenvia perpetuamente (e por vezes 
deliciosamente) ao presente da pose, num ir e vir vertiginoso entre o 
presente-presente daquele que a contempla e o presente-passado da 
pose. De maneira geral, todas as operações da figuração fundadas na ótica 
geram imagens que "colam" ao real, imagens das quais cada ponto está 
ligado ao real pela lógica projetiva da representação. Imagens das quais 
cada ponto registra e fixa o Real. (COUCHOT, 2011, p. 40-41) 

A fotografia depende tanto do Real ao ponto de só existir a partir dele, mesmo que 

o artista construa múltiplas imagens a partir de diferentes perspectivas. O cinema surge 

como uma técnica aprimorada que se diferencia da fotografia pelo movimento. A fotografia 

ou quadro são as menores unidades do filme que a priori ganhavam movimento pela sua 

sobreposição. Do cinema mudo e em preto e branco à hibridação de formas visuais com 

formas sonoras: o audiovisual, o cinema continuava sendo uma representação do Real, 

assim como a fotografia. 

Com a chegada de novas tecnologias como os computadores e seus programas e 

sua intervenção no cinema estabeleceu-se uma nova ordem na arte da figuração: a ordem 

visual numérica. As técnicas figurativas então passam a ser parte de um cálculo feito de 

acordo com as instruções dadas a um programa de computador que produzem uma 

imagem numérica cuja menor unidade é o pixel, esta imagem numérica “não representa 

mais o mundo real, ela o simula. Ela o reconstrói, fragmento por fragmento, propondo dele 
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uma visualização numérica que não mantém mais nenhuma relação direta com o real, 

nem física, nem energética” (COUCHOT, 2011, p. 42). 

O uso de programas de computador no cinema tornou-se muito comum 

principalmente nos filmes de ficção científica que trazem a idealização de uma realidade 

tecnológica, uma interpretação do mundo que pode vir a ser e que requer efeitos especiais 

para materializar-se na tela do cinema. Não é só nas técnicas de figuração que a pós-

modernidade interveio com seus novos modelos de representação e simulação do real, 

mas o cinema também incorporou nos roteiros e nos enredos de seus filmes teorias 

pretenciosas de uma sociedade tecnologicamente avançada e esses filmes, apesar de 

não serem uma representação pura da realidade, ao mesclar imagem real e imagem 

virtual confundem seu espectador e o posicionam entre a ficção científica e o fato 

científico, pois “é na ficção, afirma Eco, que procuramos a espécie de certeza e segurança 

intelectual que o mundo real não pode oferecer. [...] quanto mais profunda a incerteza que 

exaspera o mundo real, mais elevado o valor de certeza da ficção” (BAUMAN, 1998, p. 

151-152). O mundo virtual simulado pela ficção e apresentado pelo cinema deixa de 

exercer papel de mero entretenimento e instiga seu espectador a questionar-se sobre o 

mundo real. O virtual coloca a realidade em xeque, em um questionamento obrigatório ao 

ser humano sobre a natureza do que se crê ser o real (Quéau, 2011). Começamos a nos 

questionar se a arte imita a vida ou vice-versa. Questionamos até onde vai o real e onde 

começa ficcional das telas do cinema. 
Hoje, tudo passa pelas tecnologias: a religião, a indústria, a ciência, a 
educação, entre outros campos da atividade humana estão utilizando 
intensamente as redes de comunicação, a informação computadorizada, e 
a humanidade está marcada pelos desafios políticos, econômicos e sociais 
decorrentes das tecnologias. A arte tecnológica também assume essa 
relação direta com a vida, gerando produções que levam o homem a 
repensar a sua própria condição humana. (DOMINGUES, 2003, n.p.) 

Os filmes de ficção científica como Blade Runner (1982), Exterminador do Futuro 

(Terminator) (1984), a trilogia Matrix (1999; 2003), Eu, Robô (2004), Ex-machina (2014), 

entre muitos outros, trazem a temática da relação homem e máquina/tecnologia e tem 

como ponto de convergência um futuro próximo em que o ser humano e máquina entram 

em conflito. Ao mesmo tempo, falar de humanos e máquinas separando-os em categorias 

distintas torna-se tarefa por vezes impossível frente à humanização das máquinas e à 

maquinização dos humanos (ciborgues), relação conturbada que transforma a utopia em 

distopia pós-humana. 
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A arte como forma do ser humano externar sua impressão do mundo não poderia ir 

em direção contrária das perspectivas da sociedade em que o indivíduo se insere. 

Enquanto o artista imprime em seu trabalho suas expectativas, seus receios e seus 

sonhos, o admirador está em busca desse artista que fale por ele. O artista quer entender 

o que está acontecendo e o que está para acontecer, criando teorias sedutoras prováveis 

ou não. 
Neste mundo tecnologizado, entretanto, circulam teorias apocalípticas que 
vêm um grande perigo no homem ramificado em máquinas sedutoras e 
atribuem às tecnologias um caráter alucinatório e alucinógeno, como 
drogas que estão aprisionando o homem em existências virtuais de alta 
sofisticação das programações computadorizadas que acabará por escapar 
ao controle humano. Assim, entre apocalípticos e integrados, devemos, por 
uma exigência imperiosa desta era digital, tentar entender os limites do 
biológico ampliado. (DOMINGUES, 2003, n.p.) 

O artista começa a frequentar os laboratórios e outros espaços dedicados aos 

estudos científicos para compreender a dinâmica que rege os avanços tecnológicos. 

Esses espaços desempenham também o papel de laboratórios criativos onde o artista 

poderia testar suas teorias e provocar sua criatividade e, como já aconteceu no passado, 

no futuro seu espectador poderá se dar conta que a ficção do presente em que vivemos 

tornou-se realidade. 

3. A MAQUINIZAÇÃO DO HOMEM 

Cada vez mais as máquinas se aproximam da forma humana, mas ainda é cedo 

para afirmar que o processo de humanização das máquinas esteja próximo de completar 

seu ciclo. Por mais que as máquinas imitem e superem as capacidades humanas de força 

e suas habilidades em resolver cálculos e teoremas, ainda lhes falta a humanidade de 

sentir dor e prazer, de usar o instinto desenvolvido pelo homem através de longos anos de 

evolução da nossa espécie (DOMINGUES, 2003).  

Enquanto isso, o processo no sentido contrário vem ganhando força na medida em 

que o ser humano percebe o quão distante está de conseguir inserir alguma consciência 

na máquina. Diferente da inteligência artificial que ainda nos dias de hoje é resultado de 

pesquisas avançadas em programação, a consciência humana traz uma complexidade 

indecifrável até para os próprios indivíduos que a carregam. O modo como se organiza 

uma sociedade, como o indivíduo se insere nessa sociedade, sua cultura, suas crenças, 

preconceitos, medos, as lições que aprende a partir de suas vivências, sua interpretação 

585



do mundo constituem a subjetividade humana que a máquina mais avançada não pode 

alcançar por meio de uma programação. Tudo na máquina se resume a uma imitação da 

capacidade humana, uma previsão ou uma ramificação de códigos que tentam copiar a 

mente humana.  

A essa subjetividade Tadeu (2009) chama de “alma humana” e questiona até que 

ponto nos resta alguma natureza humana a partir do momento em que acoplamos nossa 

forma humana à forma máquina, tornando-nos ciborgues e deixando a carapaça orgânica 

no passado, nos transformando em seres artificiais. Mas com que objetivo nos 

submetemos a essas intervenções tecnológicas? O autor aponta quatro tipos de 

tecnologias ciborguianas que podem ser:  
[...]1. restauradoras: permitem restaurar funções e substituir órgãos e 
membros perdidos;  2. normalizadoras: retornam as criaturas a uma 
diferente normalidade; 3. reconfiguradoras: criam criaturas pós-humanas 
que são iguais aos seres humanos e, ao mesmo tempo, diferentes deles; 4. 
melhoradoras: criam criaturas melhoradas, relativamente ao ser humano. 
(GRAY, MENTOR e FIGUEROA-SARRIERA, 1995, p. 3 apud TADEU, 
2009, p. 12) 

As fronteiras entre organismo e máquina estão em ruínas com o avanço da ciência 

em desvendar os mistérios da mente humana e o corpo perde seu status de sagrado, de 

criação divina intocável. O propósito não se restringe mais a apenas aproximar a máquina 

do corpo humano, mas também a aproximar o corpo humano da máquina, possibilitando 

seu reparado a fim de prolongar sua vida, já que a mente ainda é uma conquista a longo 

prazo. 

Há algum tempo já existem algumas correntes filosóficas que defendem os 

benefícios das transformações da condição humana a nível tecnológico. Entre elas se 

destaca o transumanismo que reúne estudos de quatro áreas do conhecimento: a 

nanotecnologia, a biotecnologia, as tecnologias da comunicação e da informação e as 

neurociências. O transumano não busca uma melhoria da saúde apenas, ele/a pretende 

aprimorar suas características, ser mais que um ser humano “normal”, assim como o 

homem primitivo buscava benefícios ao utilizar uma pedra ou um osso como um martelo. 

A partir do momento que ele deixa de usar seu membro como uma ferramenta e opta por 

utilizar uma tecnologia para um mesmo fim, ele prolonga e amplia uma de suas 

habilidades humanas e se diferencia dos outros. 
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Na corrida contra o tempo pela transposição dos limites físicos, mentais e sociais 

que nos fazem seres vulneráveis às forças da natureza, buscamos na tecnologia um 

endeusamento que nos permita determinar o quanto e como queremos viver.  
Mais que nunca, portanto, o homem aparece como ser ativo, como senhor 
do mundo, da natureza e de si mesmo, capaz de se reinventar e determinar 
os rumos de sua existência por meio de seus aparatos tecnológicos. E 
nesse horizonte, o pós-humano surge como a imagem do homem 
totalmente ativo, simulacro de Deus para o qual não existem limitações 
(CARVALHO, 2007, p. 03). 

Não é só na imitação da forma orgânica humana que repousa o sonho ambicioso 

com a imortalidade. Mesmo sem braços, pernas e outras partes do corpo, o 

transumanismo ainda estuda formas de prolongar a “vida” através de cópias da mente 

humana, ou seja, mentes artificiais em softwares programados a partir das memórias 

registradas em vida. Hoje em dia, as redes sociais são o que mais se aproxima de um 

banco de memórias detalhado de lembranças em vida. Os perfis com fotos, trocas de 

mensagens, histórico de preferências, comentários, localização e gravações de voz e 

vídeo são registros da essência de seus usuários que os diferenciam uns dos outros e 

servem de base para a criação de uma “mente gêmea”, um clone responsável por 

imortalizar um indivíduo, de torna-lo pós-humano. 
Clones mentais são arquivos mentais usados e atualizados por um 
software mental criado para ser uma réplica funcionalmente igual à mente 
de uma pessoa. Um clone mental é criado a partir de pensamentos, 
lembranças, sentimentos, crenças, atitudes, preferências e valores que 
você introduziu nele. Os clones mentais irão vivenciar a realidade a partir 
do ponto de vista de qualquer máquina que processe seu software mental 
(ROTHBLATT, 2016, p. 26). 

 Ainda assim, é importante destacar novamente que essa “mente” criada a partir de 

registros não é a mesma mente que habita o subconsciente do cérebro humano. Os 

computadores podem ser hipercérebros prontos para solucionar qualquer fórmula 

matemática, ou decifrar códigos, identificar padrões de comportamento, mas o poder da 

escolha intuitiva ainda pertence ao ser humano. Logo, na pós-humanidade, o transumano 

nada mais é que um programa que copia um padrão construído a partir de uma 

humanidade perdida no tempo para consolar um outro ser humano que, em sua 

humanidade plena, vê-se imerso em melancolia, em luto, em tristeza profunda diante da 

perda irreversível. 
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4. A RELAÇÃO HOMEM-MÁQUINA 

A relação do ser humano com a tecnologia data de tempos remotos, desde o uso 

de ferramentas pelos primatas. As primeiras ferramentas imitavam e amplificavam o 

movimento físico-muscular do ser humano (SANTAELLA, 1997). O machado feito de 

pedra lascada, assim como outras ferramentas do mesmo material como martelos, lanças 

e facas foram criadas com o propósito de dar assistência à sobrevivência humana (pescar, 

caçar e cultivar a terra) além de se defender de possíveis ameaças. 

Nos tempos atuais, evoluímos da pedra lascada para a inteligência artificial, a 

nanotecnologia, os robôs e outras máquinas que parecem ter vida própria. Entretanto, 

esse foi o resultado de um longo processo histórico evolutivo de renovação e inovação na 

relação entre o homem e as tecnologias. Dividida em três níveis, segundo Santaella 

(1997): 1) o nível muscular-motor; 2) o nível sensório; e 3) o nível cerebral.  

O primeiro nível, o muscular-motor, evidencia as máquinas compostas por duas 

partes: a parte material, ou seja, suas peças e engrenagens; e sua parte imaterial, isto é, a 

energia não mecânica por ela produzida que resultava em um trabalho mecânico 

(MARCUS, 1996 apud SANTAELLA, 1997, p. 35). Essa relação foi marcada pelo motor a 

vapor e, posteriormente, pelo motor movido à eletricidade, por exemplo, os veículos, as 

máquinas industriais, os utensílios domésticos e entre tantas outras máquinas que estão 

cotidianamente facilitando/possibilitando a vida humana. 

Com o passar dos tempos as demandas se modificaram e as relações foram se 

reconfigurando. As indústrias que se aproveitavam das máquinas que implementaram a 

linha de montagem agora tinham outras necessidades e, entre elas estava a necessidade 

de outras máquinas que comandassem as máquinas mecânicas com certa capacidade de 

precisão que pudessem funcionar como cérebros acoplados a um corpo. Os 

computadores surgem como solução para esta demanda das fábricas e, aos poucos, os 

cérebros humanos que comandavam as máquinas brutas foram substituídos por cérebros 

artificiais que propiciaram a transição ao segundo nível da relação homem-máquina no 

processo de humanização das máquinas, o nível sensório (SANTAELLA, 1997). 

As máquinas sensórias têm o mesmo propósito de prolongar e amplificar uma ou 

mais capacidades humanas, entretanto, estas possuem a funcionalidade dos sentidos 

humanos como a visão e a audição, logo chama-las de “aparelhos” parece muito mais 

apropriado. Além de desempenhar funções diferenciadas das máquinas musculares, as 

máquinas sensórias possibilitaram a (re)descoberta de um universo inaudito e invisível 
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aos sentidos humanos. A partir do microscópio e do telescópio, o ser humano pôde 

enxergar nuances que o olho nu não é capaz de enxergar. Por meio da combinação de 

sonares e caixas de som, pudemos ouvir os sons do fundo do mar que nunca poderiam 

ser escutados sem o auxílio desses aparelhos. As máquinas sensórias revelam um 

universo nunca antes desbravado pelo homem e seus sentidos mais aguçados. 
As novas tecnologias de produção, captação, transmissão, reprodução, 
processamento e armazenagem da imagem estão aí, como uma realidade 
incontornável: o telescópio, o microscópio, a radiografia, a fotografia, o 
cinema, a televisão, o radar, o vídeo, o satélite, a fotocopiadora, o 
ultrassom, a ressonância magnética, o raio laser, a holografia, o telefax, a 
câmera de pósitrons, a infografia. São as máquinas de visão, que à 
primeira vista funcionam seja como meios de comunicação, seja como 
extensões da visão do homem, permitindo-o ver e conhecer um universo 
jamais visto porque invisível a olho nu. Do infinitamente pequeno ao 
infinitamente grande, um novo universo se “descobre”, se “desvela”, se 
“cria”, em seus movimentos regulares e caóticos, em suas miríades de 
dobras, em outras faixas do espectro luminoso para além daquelas 
captadas pelo olho humano, em outros espaços e em outros tempos 
também. (PARENTE, 2011, p. 12-13) 

Os sentidos humanos estão diretamente ligados à produção de signos e se através 

das máquinas sensórias agora é possível ressignificar a maneira como o ser humano 

enxerga e compreende o mundo, então compreendemos que essas máquinas também 

amplificam nossa capacidade de produzir signos. Começamos a produzi-los em uma 

escala industrial, assim como produzimos objetos com auxílio das máquinas musculares-

motoras. Podemos então contemplar a Mona Lisa de Da Vinci através de uma foto sem 

nunca ter ido ao musée du Louvre. Podemos escutar a voz de alguém que já morreu por 

meio de uma gravação. Podemos ver e ouvir um musical em um vídeo sem nunca ter 

estado na Broadway. Todas essas experiências contribuem para a “proliferação 

desmedida de signos” que resulta em um “mundo hiperpovoado de signos” que requer 

hipercérebros para processá-los (SANTAELLA, 1997). Contudo, seríamos nós esses 

hipercérebros? 

Na realidade, nos encontramos tão imersos nessa hiperprodução sígnica que é 

nesse momento que começamos a demandar um novo tipo de máquina, uma inteligência 

que, além de ser uma extensão da nossa frágil inteligência humana, amplifique sua 

capacidade de raciocínio e processamento em um mundo hiperpovoado de signos 

enquanto nós, humanos, somos meros receptáculos para os dados processados pelo 

hiperraciocínio dos algorítimos dos softwares. 
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Santaella (1997, p. 42) afirma que “não há signo que não possa ser absorvido, 

traduzido, manipulado e transformado”, o que nos leva a questionar a condição humana 

que nos torna tão susceptíveis à manipulação dos signos. As mídias vistas como 

máquinas de produção de signos, por exemplo, são ao mesmo tempo um prolongamento 

e uma amplificação do real, representando-o e simulando-o e ejetando uma realidade 

virtual. Nós, exercendo nosso papel de receptáculos, consumimos o que é processado 

pela mídia e, no máximo, utilizamos uma metalinguagem, isto é, usamos a mídia para falar 

da mídia.  

A semiose acontece de forma tão instantânea nesse momento que aos mais 

distraídos passa despercebida a transição entre a fase histórica da relação a nível 

sensório e da relação cerebral entre homem e máquina. Tantas mudanças, tantos avanços 

reconfiguram não só o modo como enxergamos o mundo, mas também o papel que 

exercemos em sociedade, nossa identidade, a maneira como socializamos através de 

uma rede de computadores cujos fios que os conectam funcionam como um vasto sistema 

venoso que pulsa informação mundo afora. 

5. METODOLOGIA 

Este estudo se propõe a fazer uma análise do conteúdo de episódios da série Black 

Mirror a partir da revisão teórica acerca da relação entre homem-máquina e sua 

representação/simulação na produção cinematográfica. A análise de conteúdo de filmes 

leva em consideração a temática abordada no enredo e sua relação com temáticas sociais 

em discussão na atualidade. 
b) análise de conteúdo. Este tipo de análise considera o filme como um 
relato e tem apenas em conta o tema do filme. A aplicação deste tipo de 
análise implica, em primeiro lugar, identificar-se o tema do filme (o melhor 
modo para identificar o tema de um filme é completar a frase: Este filme é 
sobre . . . ). Em seguida, faz-se um resumo da história e a decomposição 
do filme tendo em conta o que o filme diz a respeito do tema. (PENAFRIA, 
2009, p. 6) 

Serão analisados três episódios da série que foram escolhidos por retratar os vários 

níveis da relação homem-máquina expostos previamente por Santaella:  
1) Fifteen Million Merits (Quinze Milhões de Méritos); 2) The Entire History of You (Toda a 

Sua História); e 3) Be Right Back (Volto Já). A análise externa da temática do filme 

demonstrou-se mais apropriada à proposta do estudo. Segundo Penafria: 
[Na análise externa] o analista considera o filme como o resultado de um 
conjunto de relações e constrangimentos nos quais decorreu a sua 
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produção e realização, como sejam o seu contexto social, cultural, político, 
económico, estético e tecnológico (2009, p. 7) 

A série Black Mirror foi criada por Charlie Brooker e teve seus direitos autorais 

comprados pela plataforma de streaming Netflix em 2015. A produção é classificada como 

ficção científica e especulativa. Seus episódios trazem previsões para um futuro próximo 

em que humanos e tecnologias avançadas entram em conflito. 

6. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

6.1 Fifteen Million Merits e a máquina muscular 

Fifteen Million Merits é o segundo episódio da primeira temporada da série lançada 

em 2011 na Netflix, dirigido por Euros Lyn e escrito por Charlie Brooker e Kanak Huq. 

Neste episódio, o personagem Bing é integrante de uma sociedade que precisa pedalar 

em bicicletas ergométricas que geram energia dentro de um espaço fechado e 

automatizado. Quanto mais energia é gerada pelos membros dessa sociedade, mais 

“méritos” eles adquirem. Os méritos servem como moeda de troca para que as pessoas 

comprem o que precisam. Bing não possui ambições, então ele pedala por uma questão 

de sobrevivência acima do consumo, logo ele consegue acumular quinze milhões de 

méritos.  

A temática deste episódio nos remete à relação estabelecida entre homem e 

máquina a nível muscular pela presença da bicicleta ergométrica que pode ser vista como 

um prolongamento do corpo humano cuja amplificação do movimento tem um propósito de 

gerar energia. Também remete à fase das máquinas industriais, das linhas de produção 

em que operários/as realizavam trabalhos brutos e repetitivos nas fábricas com auxílio das 

máquinas musculares em troca de capital para sua sobrevivência. 

6.2 The Entire History of You e a máquina sensorial 
Dirigido por Brian Welsh e escrito por Jesse Armstrong, o terceiro episódio da 

primeira temporada da série ilustra uma realidade alternativa onde as pessoas possuem 

uma espécie de “grão” que as permite gravar e reproduzir memórias do seu cotidiano 

através da própria visão. O que as pessoas fazem, vêem e ouvem fica guardado no grão 

implantado atrás de suas orelhas e podem ser acessados e assistidos por eles a qualquer 

momento através de um controle remoto como se fosse uma visão de algo no presente e 

também por terceiros em uma tela de televisão, por exemplo. O episódio traz a história de 

um casal que entra em conflito após o marido (Liam) descobrir uma traição através das 
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memórias da esposa (Ffion). Liam acaba descobrindo que, na verdade, não é pai da 

suposta filha do casal. Ele obriga o amante de sua mulher (Jonas)  a apagar as memórias 

que tem com ela e, no final do episódio, acaba arrancado o grão de si mesmo quando a 

tela escurece instantaneamente, dando a entender que ele perde sua visão ao se livrar do 

objeto. 

A relação estabelecida entre os personagens desse episódio com as tecnologias 

dos grãos assemelha-se às máquinas sensórias que imitam as habilidades visual e 

auditiva das pessoas e as amplifica possibilitando que as imagens e áudios captados 

pelos aparelhos sejam gravados, acessados posteriormente e até apagados. É essa nova 

capacidade que traz o conflito à vida de Liam ao buscar ver e ouvir uma memória que não 

lhe pertencia, a memória de sua mulher com o amante, ou a rever várias vezes a memória 

da noite em que percebe que há algo suspeito no modo como Ffion e Jonas se 

comportavam na sua presença em uma reunião de amigos. Quando Liam tenta se libertar 

da tecnologia implantada em seu corpo, percebemos mais uma vez a relação de 

dependência do homem com a tecnologia. Uma vez que uma capacidade humana é 

amplificada pelo uso do aparato tecnológico, o ser humano o incorpora de tal maneira que 

não conseguir retroceder à sua vida sem essa tecnologia, no caso desse episódio, como 

se os próprios olhos de Liam tivessem sido arrancados junto com o grão. 

6.3 Be Right Back e a inteligência artificial 

O primeiro episódio da segunda temporada da série foi dirigido por Owen Harris e 

escrito por Charlie Brooker e retrata a vida de um jovem (Ash) que dedica muito tempo às 

redes sociais até se envolver em um acidente fatal. Sua namorada (Martha), por 

intermédio da irmã, conhece uma tecnologia capaz de imitar a voz e a personalidade de 

Ash e se comunica com ela através de mensagens e ligações telefônicas. A tecnologia em 

questão toma como base os rastros deixados por Ash em vida nas redes sociais, porém a 

identidade construída pelo jovem na internet faz parte de uma realidade virtual e difere da 

real personalidade dele fora das redes sociais. Martha só percebe essa diferença quando 

começa a conviver com um android de corpo sintético que, a partir de uma inteligência 

artificial, tenta simular as escolhas e os comportamentos que davam forma à humanidade 

de Ash. Sem sucesso, Martha tenta se desfazer do robô, mas acaba guardando-o no 

sótão e segue sua vida com a filha que é fruto do relacionamento dela com o rapaz. 
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Este episódio demonstra a fase cerebral da relação homem-máquina e a 

ubiquidade da tecnologia no cotidiano do ser humano que imerge em aparelhos celulares, 

em computadores almejando uma sociabilidade virtual na vida simulada do ciberespaço 

que devora nossos cérebros à medida que produz clones digitais de nós mesmos. Nossos 

clones mentais programados a partir da produção de sentidos manipulada por nós mesmo 

são como uma cópia em preto e branco do que realmente somos. Falta-lhes cor. Falta-

lhes a essência do ser humano. 

No episódio, quando Martha recebe em sua casa o android que virá a se tornar 

uma cópia de seu falecido namorado, ela precisa transmitir os dados coletados pelo 

programa para o robô. Aos poucos o corpo sintético ganha a forma de Ash com base nas 

fotos dele nas redes sociais, mas ainda assim, algumas características causavam um 

estranhamento em Martha e até certa repulsa pois, tais detalhes não condiziam com o Ash 

real. As imperfeições tanto físicas quanto comportamentais da versão humana de seu 

namorado faziam parte de sua humanidade: uma marca de nascença, o modo como ele 

se relacionava sexualmente e afetivamente com ela são informações que a máquina não 

pôde copiar pois não estavam inseridas no ciberespaço. Esses são pontos que 

caracterizam essa inteligência como “artificial” e que instauram um abismo entre a 

inteligência humana, orgânica e volátil e a inteligência das máquinas sintéticas, líquidas e 

suscetíveis aos códigos programados por mentes humanas. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A raça humana tem uma relação estreita com a tecnologia desde os tempos mais 

remotos. Um mal necessário, a tecnologia trouxe grandes avanços para a organização do 

homem e sua convivência e sobrevivência em sociedade. Por outro lado, a tecnologia 

acaba ameaçando essa sociabilidade quando, enclausurados numa realidade virtual, nos 

encontramos imersos em uma simulação de um mundo ideal carente das imperfeições 

que nos tornam seres humanos. Por isso, buscamos humanizar as máquinas, torna-las 

um prolongamento de nossos corpos físicos e de nossa peculiar mente humana.  

Quando nos deparamos com as limitações da máquina, tentamos traçar o caminho 

inverso: o da maquinização do homem. Tentamos restaurar, normalizar, reconfigurar e 

melhorar o simulacro orgânico de nossa essência humana, mas ainda não encontramos 

um ponto exato onde homem e máquina convertam-se em uma criatura que transcenda a 

matéria orgânica e sintética. Assim caminha a sociedade, brincando de Deus e usando a 
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tecnologia para tentar criar um ser à sua imagem e semelhança, dando-lhe o livre arbítrio 

sem saber o que esperar das tecnologias que a cada dia ganham mais autonomia. 

A arte acompanha o caminhar da humanidade e é através dela que o homem tenta 

imprimir sua percepção do mundo tecnológico. No cinema e na tv, pudemos testemunhar 

que o artista é quem mais está a par das mudanças pelas quais passam a nossa 

sociedade. A máxima aristotélica que diz que “a arte imita a vida” parece tão verdadeira 

quanto a fala de Oscar Wilde que afirma que a vida imita a arte. De qualquer maneira, já 

estamos vivendo o que vemos nas telas do cinema e da televisão e, se não estamos, é 

questão de tempo acordarmos e percebemos que o futuro chegou. 
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CULTURA DA CONEXÃO: AS MÍDIAS DIGITAIS NO PROCESSO DE 
DES(CONSTRUÇÃO) DA IMAGEM E REPUTAÇÃO CORPORATIVA 

Thaís Paula Fernanda FERREIRA  200

RESUMO: 
O presente texto tem por escopo sugerir uma reflexão crítica acerca da noção de cultura da 
conexão e do processo de interação entre os indivíduos e as organizações, destacando a 
consolidação e popularização das mídias digitais, na qual os consumidores passaram a participar 
ativamente através dos meios de comunicação pulverizando opiniões acerca das prestações de 
serviços e produtos. Diante disso, a inquietação reside na problematização de se pensar de que 
maneira as mídias digitais influenciam na fragilização da imagem e da reputação coorporativa. 
Além disso, a pesquisa foi elaborada através de revisão bibliográfica, destacando a contribuição 
de autores de grande prestígio nas discussões pretendidas, o que demonstrou que um dos 
maiores desafios hodiernos para as organizações é a adaptação e o gerenciamento das 
informações que são disseminadas nas mídias digitais em meio à cultura da conexão. 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura da conexão; Mídias Digitais; Imagem; Reputação Corporativa. 

CONNECTION CULTURE: THE DIGITAL MEDIA IN THE PROCESS OF DES(CONSTRUCTION) 
OF THE IMAGE AND CORPORATE REPUTATION 

ABSTRACT: 
The scope of this text is to suggest a critical reflection on the process of communication interaction 
between individuals and organizations, highlighting the consolidation and popularization of social 
media, in which consumers began to participate Actively by means of communication by spraying 
opinions on the supply of services and products. Therefore, the concern lies in the problematization 
of thinking about how the new digital media influences the fragilization of the image and the 
corporative reputation. Furthermore, the research was developed through literature review, 
highlighting the contribution of authors of great prestige in the discussions intended, which 
demonstrated that one of the greatest challenges for today's organizations is the adaptation and 
management of the information that is disseminated in digital media in the middle of the culture of 
the connection. 

KEYWORDS: Connection Culture; Digital Media; Image; Corporate Reputation. 

CULTURA DE LA CONEXIÓN: LOS MEDIOS DIGITALES EN EL PROCESO DE 
DES(CONSTRUCCIÓN) DE LA IMAGEN Y REPUTACIÓN CORPORATIVA 

RESÚMEN: 
El alcance de este texto es proponer una reflexión crítica sobre el concepto de cultura de la 
conexión y el proceso de interacción entre individuos y organizaciones, destacando la 
consolidación y la popularización de los medios digitales, en el que los consumidores tienen que 
participar activamente a través de los medios de comunicación por aspersión de opiniones acerca 
de las ventajas de los servicios y productos. Además, la preocupación radica en la 
problematización de pensar de esa manera la influencia de medios digitales en el debilitamiento de 
la imagen y reputación corporativa. Además, la investigación fue desarrollado a través de la 
revisión de la literatura, destacando la contribución de autores de gran prestigio en los debates 
destinados, el cual demuestra que uno de los mayores retos para las organizaciones de hoy en día 
es la adaptación y gestión de la información que se difunde en los medios digitales en el centro de 
la cultura de la conexión. 

PALABRAS CLAVE: cultura de la conexión; medios digitales; imagen; reputación corporativa. 
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INTRODUÇÃO 

A dinâmica que as organizações estão vivenciando neste século é composta por 

profundas mudanças, a percepção é que o mercado não é mais o mesmo, devido as 

grandes transformações no comportamento das pessoas e consequentemente, nas 

estruturas empresariais. Há mudanças de caráter sociais, tecnológicas e 

comportamentais, o que acarretam às empresas, uma realidade diversa do modelo 

tradicional de gerir os negócios. 

Nesse sentido, as organizações modernas nos últimos anos vêm transformando 

sua relação com as pessoas e como o próprio modo administrar as empresas, sobretudo 

mediante a cultura da conexão, evidenciada pela popularização das mídias digitais que 

surgem como um processo contínuo que exige inovação e adaptação, além de permitir a 

proximidade entre as pessoas e as organizações.  

Por esse ângulo, o consumidor mudou seus hábitos, passando a pesquisar mais 

sobre uma marca preferível através das ferramentas de buscas, antes de realizarem uma 

compra, além de participar mais ativamente sugerindo, reclamando, expondo opiniões e 

decidindo acerca da aquisição de um produto ou serviço.  

Pari passu, essa nova configuração, a presença nas mídias digitais pode ser um 

mecanismo fulcral para que as organizações tenham mais uma forma de mostrar suas 

características positivas, facilitando a proximidade cada vez maior com seus públicos de 

interesse. Contudo, essa possibilidade torna a imagem e a reputação corporativa um 

desafio a ser gerido. Se as empresas, na cultura da conexão conseguem estabelecer com 

os clientes uma maior aproximação, os mesmos conseguem manifestar opiniões acerca 

das experiências na mesma intensidade, tornando a imagem e a reputação das 

organizações controladas não mais unicamente pela empresa, mas principalmente pelos 

consumidores e pela sociedade de forma geral. 

Em vista disso, a fim de buscar um diálogo que vise estabelecer uma reflexão 

crítica, a pesquisa objetivou-se analisar a cultura da conexão e a influência das mídias 

digitais através das novas formas de comunicação entre as organizações e os indivíduos. 

Para nortear a seguinte investigação, tomou-se como base a seguinte problemática: de 

que maneira as mídias digitais influenciam na fragilização da imagem e reputação 

corporativa? 
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Com a finalidade de respondê-la, contextualizou-se, a priori, as conceituações 

acerca da cultura da conexão e as mídias digitais para uma melhor compreensão desse 

fenômeno e o rompimento com os modelos mais antigos de comunicação no ambiente 

organizacional. A segunda análise concentrou-se na observância da comunicação através 

das noções de imagem e reputação corporativa, estabelecendo a diferença entre os dois 

conceitos e vendo como ambos são visualizados no ecossistema digital.  

Por fim, optou-se por apontar os impactos das mídias digitais na fragilização da 

imagem e reputação corporativa, demonstrando como as interações entre os indivíduos e 

as empresas, através das mídias digitais, podem afetar positivamente e negativamente a 

imagem e reputação corporativa.  

Adotou-se como metodologia de pesquisa a revisão bibliográfica, evidenciando os 

estudos acerca da noção de cultura da conexão (JENKINS; FORD; GREEN, 2014), a 

ascensão das tecnologias de comunicação e as transformações humanas (MCLUHAN, 

2007), a importância da imagem e reputação corporativa (ARGENTI, 2014), além de 

outros autores, a fim de traçar uma abordagem qualitativa de natureza explicativa. 

 Teceram-se considerações finais tomando por base a cultura da conexão através 

da difusão das mídias sociais que acarretaram diversos desafios para as organizações do 

que diz respeito à gestão da imagem e reputação corporativa. 

1 CULTURA DA CONEXÃO E MIDIAS DIGITAIS  

McLuhan (2007) exerceu papel profético no que diz respeito às formas de 

comunicação da sociedade, prevendo cenários que se tornaram reais na atualidade e 

modificaram as maneiras de interação social. Os meios mais tradicionais de comunicação 

também eram formas de interação, o que ocorreu com a modernização das tecnologias foi 

a velocidade, globalidade e intensidade da conexão entre os indivíduos. 

Todavia, é necessário compreender que a cultura da conexão através da 

comunicação sempre esteve presente no âmbito comunitário, tendo como prática desde o 

princípio o de contar histórias e dividir informações. Os meios tecnológicos 

potencializaram a intensidade e proliferação desse antigo hábito social. A sociedade 

conectada elucida mudanças comportamentais, políticas, econômicas e institucionais, 

discutindo em tempo real e global através das mídias digitais, agora não apenas de forma 

unilateral como outrora, e sim de maneira bilateral, criando e co-criando conteúdo, 

informação e histórias (JENKINS; FORD; GREEN, 2014). 
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 Através dos meios mais tradicionais de comunicação como a rádio, televisão, por 

exemplo, ocorria apenas a distribuição de informações, essa mudança – de distribuição 

para circulação – manifesta um movimento na direção de um modelo mais participativo de 

cultura, em que as pessoas não são mais vistas como simplesmente um grupo de 

consumidores de mensagens pré-construídas, mas como pessoas que estão moldando, 

compartilhando, reconfigurando e remixando conteúdos de mídia, como não 

imaginávamos antes (JENKINS; FORD; GREEN, 2014). 

 Os indivíduos através das mídias digitais podem reunir-se sem fronteiras 

geográficas para discutirem e assim compartilharem conteúdo dos mais variados temas, 

no diz respeito a sua própria vida ea sociedade. Os sujeitos não são mais meros 

expectadores, agora se fazem presente, como participantes ativos na produção e 

propagação de informação, como lembra: 
Os públicos estão se fazendo nitidamente presentes ao modelarem 
ativamente os fluxos de mídia, e produtores, gerentes de marca, 
profissionais de serviços ao consumidor e comunicadores 
corporativos estão acordando para a necessidade comercial de ouvi-
los e de responder a eles de maneira ativa (JENKINS; FORD; 
GREEN,2014, p. 17). 

A cultura da conexão é uma possibilidade dos indivíduos se tornarem produtores de 

conteúdo e cultura, criando e recriando ou produzindo conteúdo de forma original, 

contribuindo também para inteligência coletiva como ubiquidade que é presença em todos 

os lugares de uma conexão de mídia digitais em rede. Nesse sentido a cultura da conexão 

segundo é um modelo híbrido e emergente de circulação, onde uma variedade de formas 

de cima para baixo e de baixo para cima determina como um conteúdo é compartilhado, 

de forma muito mais participativa e desorganizada(JENKINS; FORD; GREEN, 2014). 

Os aparatos tecnológicos modernos juntamente com a internet, maximizam a 

cultura da conexão, para (CASTELLS, 2014, p.30): 
Ademais, mesmo que o universo da internet seja construído em torno 
do poder dos grandes conglomerados empresariais e seja de alguma 
forma reguladores pelo governo, ele permanece sendo, de fato, um 
modo de comunicação distinto, caracterizado pela considerável 
autonomia dos sujeitos comunicantes em relação aos donos e 
reguladores da infraestrutura da comunicação. Isso acontece porque 
as tecnologias de redes digitais permitem que indivíduos e 
organizações gerem seus próprios conteúdos e mensagem e 
distribuam no ciberespaço, evitando completamente o controle de 
corporações e burocracias.  

598



As mídias digitais ampliam a autonomia dos sujeitos comunicantes, elegem de 

forma não institucionalizadas, influenciadores, líderes, propagadores de mensagens e um 

fluxo conectado de informações que a todo tempo são alteradas, minimizadas ou 

potencializadas pelas comunidades virtuais.  

Nesse sentido, o resultado desse fenômeno é uma mudança na maneira como os 

governos se constituem, as instituições se estruturam e toda e qualquer formação social 

de poder, se altera. O papel das redes sociais dentro das mídias digitais cooperou para 

consolidação da cultura da conexão, pois possuem a característica de flexibilidade em seu 

esqueleto e pela forma ativa como os usuários interagem entre si.Essa convergência 

cultural brota da interação entre indivíduos, que compartilhando mensagens, ideias e 

valores, vão adicionando suas próprias contribuições, transformando e disseminando isso 

na rede. (MARTINO, 2015)  

As mídias digitais facilitaram consideravelmente a cultura da conexão, sendo estes 

instrumentos que permitem que as redes sejam através dos meios de comunicação uma 

extensão dos seus próprios corpos. Os meios de comunicação, são vistos como a 

expansão das possibilidades de conhecimento e interação com a realidade. Sendo 

verdadeiramente uma ‘extensão do homem’ amplificando os seus sentidos. (MCLUHAN, 

2007)  

A sociedade passou a organizar-se em torno das mídias digitais, nelas as pessoas 

e instituições, sejam públicas ou privadas, compartilham suas vidas, interagem com outras 

pessoas, propagam seus produtos e serviços, atendem consumidores, as usam como 

meio de consolidarem suas marcas, imagem e reputação, assim como tentam tornar os 

usuários seus ‘fãs’, contraindo esforços para que consigam atingir seus objetivos nas 

relações com as pessoas. 

Esse fenômeno tem alterado significativamente como as empresas têm se 

comunicado com seus públicos de interesse e com toda a sociedade. O que ocorre, por 

exemplo, com as empresas privadas que passaram a comercializar seus produtos e 

serviços, é o fortalecimento de suas imagens, o gerenciamento de suas reputações, se 

comunicando, buscando entender o seu público como nunca antes, de uma forma muito 

mais direcionada, do que outrora, através dos meios de comunicação tradicional. 

As mídias digitais tornaram as comunicações mediadas edispensáveis a quase 

todos os domínios institucionais.Em dado momento as instituições passaram a tornar as 

mídias digitais um meio de comunicação oficial, ou, em outra perspectiva as próprias 
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mídias digitais passaram a ser oficiais, sendo que esta mudança implica também em 

grandes problemáticas.  

 Isso porque, as estruturas de poder estão passando por mudanças consideráveis, a 

internet trouxe conectividade e transparência e tem sido responsável de forma significativa 

por essas mudanças, sobre essas mudanças ocasionadas nas estruturas empresariais 

Kotler, Kartajaya e Setiwan(2017, p.35) afirma que: 
A conectividade nos fez questionar muitas teorias dominantes e 
grandes pressupostos que havíamos aprendido sobre o consumidor, 
produto e gestão de marca. Ela diminui de forma significativa os 
custos de interação entre empresas, funcionários, parceiros de canal, 
clientes e outras partes envolvidas. Isso, por sua vez, reduz as 
barreiras de entrada em novos mercados, permite o desenvolvimento 
simultâneo de produtos e abre via o tempo necessário para a 
construção da marca. 

Em decorrência dessa conectividade, onde a sociedade discute com as 

organizações de forma bilateral, através das mídias digitais, o consumidor passou a se 

importar e pesquisar muito mais a opinião de outros consumidores, como também 

compartilhar sua própria experiência com a empresa com muito mais facilidade.  

Assim, a (des)construção da imagem e reputação de uma empresa, é feita com 

base na experiência dos clientes e na observação da experiência de outros consumidores 

com seus produtos e serviços, que pode ser ou não, a imagem e reputação que as 

organizações desejam compartilhar. 

Faz-se, portanto, necessário compreender as conceituações e diferenças entre 

imagem e reputação corporativa na cultura da conexão, possibilitando apreender, assim, 

as possibilidades que as mídias digitais ofertam na contemporaneidade, tema reservado 

para o próximo tópico.  

2 UM OLHAR SOBRE A COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DAS NOÇÕES DE IMAGEM E 

REPUTAÇÃO CORPORATIVA NA ERA DIGITAL 

As mídias digitais têm se mostrado como um instrumento de grande importância no 

universo corporativo, reinventando a forma como os indivíduos se engajam se articulam 

na vida em comunidade. As transformações advindas das tecnologias de comunicação se 

tornam cada vez mais ágeis, com a pulverização de smartphones e demais aparatos de 

voz e imagem, permitindo um elo de conexão significativo.  

Além disso, mídias digitais como Youtube, WhatsApp, blogs, Google, Facebook e 

Instagram, demonstram a interação entre as empresas e seus públicos que deixou de 
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representar um processo unilateral, passando a ser uma via de bilateralidade, isso se 

justifica no fato de que as mídias digitais aproximaram a relação entre as empresas e os 

consumidores, na qual estes últimos estão cada vez mais incisivos no que se refere ao 

“feedback” dos produtos e serviços que são oferecidos, apresentando sugestões, 201

críticas e reclamações, sobre isso:  
É certo que o grande diferencial humano de outras coletividades é a 
capacidade extraordinária de se comunicar com outros seres de sua 
espécie. Rememorando a história, verificamos que o grande 
acontecimento que marca o início de uma nova era para a 
comunicação é o surgimento da escrita, há cerca de cinco mil e 
quinhentos anos, muito provavelmente entre os sumérios e os 
egípcios. Daquele tempo até hoje, com a tecnologia, desenvolvemos 
uma complexa e delicada capacidade de se comunicar, fato que deu 
origem primeiramente ao comércio, e mais tarde, à necessidade de 
uma comunicação eficiente e rápida dentro e fora do ambiente 
corporativo (COELHO, p. 17, 2010). 

 Nesse contexto, com a latente interação entre consumidores por meio dessas 

ferramentas, as marcas precisam se mostrar aptas as essas diversas formas de 

comunicação, adotando uma postura ativa ou reativa, visto que a maneira que as 

organizações são percebidas pelos seus Stakeholders  está correlacionada diretamente 202

com a forma como as empresas se manifestam, em seus aspectos funcionais, 

operacionais ou o próprio propósito, criando uma imagem e consequentemente, uma 

reputação.  

Conforme menciona Terra (2012), as digitais representam um aporte revolucionário 

na comunicação, pois eles inauguram a personificação do usuário-mídia que se valendo 

do poder comunicativo, consegue influenciar seus pares e seguidos com as experiências e 

opiniões, cabendo ressaltar que o usuário não apenas age como transmissor, mas se 

torna atuante nesse ecossistema digital, como assevera (CASTELLS, 2014, p.101):  
“Com a difusão da internet, surgiu uma nova forma de comunicação 
interativa, caracterizada pela capacidade de enviar mensagens de 
muitos para muitos, em tempo real ou no tempo escolhido, e com a 
possibilidade de usar a comunicação entre dois pontos, em 
transmissões especializadas, narrowcasting ou em transmissões para 
muitos receptores (broadcasting), dependendo do objetivo e das 
características da prática de comunicação intencionada.” 

 A palavra de origem inglesa, feed significa alimentar e back significa de volta, ou seja, realimentar. 201

(Tradução Livre). 

 Expressão inglesa proposta pelo filósofo Robert Edward Freeman, comumente utilizada no contexto 202

corporativo. Pode ser compreendida como o interesse de indivíduos ou grupos em um determinado negócio. 
(Tradução livre). 
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 Por esse ângulo, Kotler (2012) menciona que os clientes não se importam tão 

somente com os produtos de uma empresa, mas também com a imagem e com a 

reputação, a exemplo de marcas como Nike, Disney, BWM e Microsoft que transmitem 

propósito e personalidade na agregação de valor. Assim, no contexto hodierno quando 

uma marca tem pretensão de apreciação, deve estar conectada e servir a todos, como 

empregadores, fornecedores distribuidores e a comunidade.   

 Nesse sentido, se uma marca corporativa falha na tentativa de atingir seu público 

alvo, notoriamente isso atinge sua imagem e reputação. Muitas vezes tratadas como 

sinônimos, esses dois termos possuem sentidos diversos, porém, complementares e 

decisivos em se tratando de atuação corporativa através dos meios de comunicações 

digitais.  

 Contudo, cabe ainda ressaltar conforme Iasbeck, (2007) que uma das maiores 

dificuldades encontradas nos estudos que envolvem a comunicação é o fato de que 

algumas palavras-chaves de determinadas áreas da ciência são complexas e difundidas 

de forma indiscriminadas no campo comunicacional, o que dificulta uma expansão 

exploratória e consistente no objeto do estudo.  Assim, esse capítulo visa traçar a 

diferença conceitual entre imagem e reputação corporativa para uma melhor compreensão 

da importância desses conceitos no ambiente corporativo.  

2.1 Imagem Corporativa 

Argenti (2014) esclarece que a imagem corporativa é o reflexo da identidade de 

uma organização, ou seja, é a percepção de uma empresa sob vários ângulos e de 

diferentes públicos momentaneamente através das pequenas ações que criam a visão 

que o consumidor tem sobre uma determinada marca, sendo ainda os efeitos que a 

comunicação causa, seja no design ou nas mensagens que versam sobre a expectiva da 

mesma. Tal acepção revela uma análise do “lado de fora” de uma organização, feita uma 

transação imediata entre ela e o cliente.  

 Já Marcondes (2000) destaca que a imagem se constitui de maneira complexa, 

sendo o resultado da comunicação entre e empresa e os seus clientes através da 

propaganda, notícias vinculadas pela mídia, marca corporativa, logotigo, veículos, 

atendimento dado e das ações comunitárias que permitem a associação da imagem.  

 À vista disso, a imagem difundida pelas corporações e introjetadas pelos indivíduos 

são resultantes das construções identitárias organizacionais que são basilares nas 
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decisões, ações, políticas e estratégias,“devendo ser conduzida através de todos os veículos 

de comunicação disponíveis e disseminada continuadamente.” (KOTLER, p.263, 1998). 

2.2 Reputação Corporativa 
 Conforme Fombrun (1996), a reputação corporativarepresenta uma avaliação feita 

em determinada empresa pelos indivíduos no que se refere afeição, estima e 

conhecimento, podendo se tornar um instrumento fulcral para a organização. Nessa toada, 

a reputação de uma empresa representa a percepção dos diversos públicos internos e 

externos sobre ela ao longo do tempo.  

 Sendo assim, a reputação é atingida, de acordo com Argenti (2014) quando a 

identidade e sua imagem estão alinhadas, sendo estes atributos pontuais na validação e 

contraposição de expectativas que são fundadas em torno de uma organização, sendo 

uma poderosa ferramenta de avaliação de mercado e de comunicação.  

Por envolver o comportamentoa longo prazo, a reputaçãodiferencia-se da imagem 

por ter seu efeito mais duradouro, num movimento “de fora para dentro” da corporação e 

não de transação, envolvendo o posicionamento de uma empresa e as percepções de 

todos os públicos de estão ligados diretamente ou indiretamente, como os clientes, 

funcionários, investidores e a própria comunidade.  

Isto posto, observa-se a importância da comunicação no que se refere à imagem e 

a reputação corporativa, sobretudo, na era digital, tendo em vista o impacto metodológico 

das atuações das organizações que passam a se adaptarem a cultura daconexão dentro 

de um ecossistema digital em que os públicos se tornam cada vez mais exigentes.  

Contudo, embora as organizações estejam em andamento com os novos padrões 

de comportamento, a rapidez com que as informações são difundidas através dos meios 

de comunicação, trazendo a facilidade de interação entre a empresa e seu publico alvo, 

demonstram algumas problemáticas, o que será discutido no próximo tópico. 

3 O IMPACTO DAS MÍDIAS DIGITAIS NA FRAGILIZAÇÃO DA IMAGEM E REPUTAÇÃO 

CORPORATIVA 
 Diante do cenário hodierno de globalização e competitividade, as organizações 

devem investir na consolidação da imagem e conseqüentemente, na reputação 

corporativa com fulcro no diferencial dos serviços e produtos ofertados. Para isso, as 

mídias digitais são nitidamente um dos principais mecanismos para tal finalidade, visto 
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que com a popularização desses espaços, a comunicação é imediata,abrindo um novo 

canal de marketing para entender, atrair e fidelizar consumidores. 

 Segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 

(CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC BRASIL) para analisar o perfil e os 

hábitos dos consumidores que utilizam os meios digitais, das 27 capitais brasileiras 

indicam que 97% buscam informações na internet antes de comprar nas respectivas lojas 

físicas.  

Nesse sentido, a pesquisa demonstra que a imagem e reputação corporativa 

precisam constantemente ser geridas, visto que elas são ativos relativamente frágeis, 

baseados na percepção que os indivíduos constroem e desconstroem de uma marca ou 

identidade, que mesmo alicerçadas com ações e atividades concretas, ainda assim, estão 

sujeitas a críticas, sobretudo na cultura da conexão. 

De acordo com Mafei e Cecato(2015) o advento das mídias digitais destruiu a 

sensação de controle do que ia ser propagado pela mídia, já não há mais análise da 

reportagem a ser publicada, contabilização dos centímetros ocupados pelas matérias nos 

jornais e posteriormente a entrega para quem seria o porta voz do assunto. Mesmo que a 

estratégia de divulgação direcionada à imprensa, hoje toda a repercussão pode surgir nos 

blogs, nas comunidades, redes sociais e demais meios de comunicação. Até mesmos 

comerciais publicitários hoje são criticados através dos meios de comunicação digital. 

Hoje os usuários da rede fazem parte das estratégias empresariais e quando uma 

empresa falha em uma tomada de decisão, até o público que não a consome, trabalha a 

favor da sua fragilização.É justamente pelo alto nível de poder que hoje os usuários em 

rede possuem, que as empresas não conseguem mais ter domínio das informações que 

diz respeito a elas próprias, passando muito mais tempo em uma tentativa de prevenção 

da sua imagem ou na tentativa de minimizar os impactos já ocasionados. 

No ano de 2018 no Brasil, um dos casos mais comentados foi a morte de um 

cachorro que foi ocasionada por um funcionário dentro de uma das lojas da famosa rede 

de supermercados Carrefour , em Osasco, São Paulo. O caso gerou uma enxurrada de 203

protestos nas mídias digitais, o que mobilizou uma expressiva quantidade de pessoas que 

diante do silencio da empresa proliferou uma série de comentário no Facebook e 

DOMENEGHETTI, Daniel.Caso Carrefour: reputação não basta parecer, tem que ter!. Disponível 203

em:<https://www.mundorh.com.br/caso-carrefour-reputacao-nao-basta-parecer-tem-que-ter/>. Acesso em: 
31 jul. 2019. 
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Instagram da mesma, alardeando boicote à marca, o que resultou uma mácula na imagem 

e reputação do supermercado. 

O episódio ilustrou a ausência no controle por parte das empresas sobre o 

conteúdo que é proliferado ao seu respeito, visto que nos meios digitais este controle é 

pulverizado entre diversos indivíduos em uma velocidade como nunca. Ademais, nas 

mídias digitais a comunicação não é unidirecional, tornando-se difícil a tentativa de 

gerência, expressando um dos maiores desafios que as organizações enfrentam 

hodiernamente, qual seja, o de se adaptar e lidar com as mídias digitais, sobre isso, 

menciona:  
A Internet se tornou um ambiente que afeta o marketing de sua 
empresa de diversas formas, seja na comunicação corporativa seja 
na publicidade, e continuará afetando o marketing mesmo que você 
não invista um centavo nela. Ao contrário da mídia tradicional, em 
que o controle é dos grupos empresariais, na Internet o controle é do 
consumidor. Assim, mesmo que você não participe dela, seus 
consumidores estão lá, falando sobre seus produtos e serviços, 
comparando sua empresa com as da concorrência, e finalmente, 
buscando formas de se relacionar com sua marca (TORRES, 2009, p.
61). 

Dessa forma, a comunicação flui por meio das mídias digitais por todas as direções, 

pois elas são um meio para se fiscalizar, questionar e emitir opiniões sobre serviços, 

produtos, marcas, comportamento e tomadas de decisão empresariais que refletem 

consequentemente, na imagem e reputação das organizações (MAFEI; CECATO, 2015). 

Por outro lado, a comunicação e participação das organizações nas mídias digitais 

direta e indiretamente é fulcral para seus desenvolvimentos, em razão de que a empresa 

ao estabelecer uma interação com o público alvo, tem a possibilidade de visualizar o que 

anda sendo exposto a seu respeito e assim, se preparar para um melhor atendimento, 

mantendo e adquirindo clientes, além de conhecer o índice de satisfação, como assevera:  
A Internet possibilita que as empresas tenham acesso a informações 
importantes que podem ser utilizadas no seu negócio como: verificar 
preferências dos consumidores, para poder atender os seus desejos 
e necessidades; obter informações dos seus maiores concorrentes, 
realizar pesquisas de mercado, identificar novas oportunidades, 
trocar informações, idéias e sugestões que podem ser aproveitadas 
para a estratégia de marketing. Utilizando estas estratégias poderá 
expandir seu negócio e aumentar a preferência dos consumidores 
pelos seus produtos/ serviços, aumentando as vendas, a 
c red ib i l i dade e t o rnando a empresa reconhec ida no 
mercado(JUNQUEIRA et. al, 2014, p.6). 

605



Assim, Gallucci e Madeira (2009) afirmam que os principais objetivos das 

organizações que utilizam mídias sociais devem ser: conhecer seus públicos-alvo e a 

imagem que eles têm sobre a empresa e suas marcas; tentar influenciá-los positivamente 

com relação a essa mesma imagem, o que representa um mecanismo estratégico no 

ambiente digital. 

 Além disso, o envolvimento das organizações nos meios digitais pode ser um 

instrumento de grande valia, pois com a comunicação com público alvo, as empresas têm 

o feedback instantâneo, permitindo respostas comunicacionais imediatas e eficientes, uma 

vez que elas reúnem um grande número de clientes num mesmo lugar e ao mesmo tempo 

de modo que todos podem participar tirando suas dúvidas ou até mesmo dando sugestões 

que podem ser aproveitadas pela empresa. 

Por esse ângulo, Argenti (2014) indica que as constantes mudanças ocorridas nos 

ambientes de negócios trazem algumas implicações para a imagem a reputação das 

organizações, como a proliferação da mídia e das informações, o que exige um foco maior 

na manutenção e construção das mesmas.  

À vista disso, verificou-se que as mídias digitais passaram a ser um meio de 

comunicação das organizações, pois estão utilizadas como aportes de divulgação para 

fortalecer a organização, para a divulgação de produtos e serviços a fim de aumentarem a 

credibilidade e aproximarem o público alvo imediatamente, possibilitando a consolidação 

de atributos corporativos positivos.  

Contudo, nas redes digitais a comunicação entre os indivíduos acerca das 

organizações, pode ser tanto para a divulgações  positivas, como a satisfação de um 

serviço ou produto, como para a difundir informações negativas a exemplo de críticas, 

denúncias e boicotes, fragilizando certeiramente a imagem e a reputação das 

organizações, cabendo às empresas enfrentarem a complexidade que envolve o 

ecossistema digital. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Pelo exposto, observa-se que as interações sociais como o compartilhar notícias, 

contar histórias, discutir acontecimentos e debruçar sobre eles o olhar e um pouco de si 

mesmo, sempre foram práticas da sociedade. Na atualidade, esse comportamento se 

pulverizou pelas mídias digitais de uma maneira muito mais abrangente, sincronizada, 

globalizada e em tempo real, culminando na cultura da conexão. Os aparatos tecnológicos 
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contemporâneos juntamente com as mídias digitais, causaram transformações relevantes 

na desestruturação de estruturas organizacionais, ampliaram o poder dos sujeitos 

comunicantes, descentralizaram a fonte de notícias e informações, e trouxeram à tona a 

opinião de consumidores acerca de produtos, serviços e marcas. 

 Nesse sentido,esse fenômeno tem alterado significativamente como as empresas 

têm se comunicado com seus públicos de interesse e com toda a sociedade. A imagem e 

reputação corporativa se constrói ou descontrói muito sobre à forma como as pessoas 

percebem uma organização, como também no que dizem sobre ela, como se sentem 

diante das suas tomadas de decisão. As mídias digitais se tornaram meios de grande 

impacto onde não somente os consumidores de uma marca, mas como toda a sociedade, 

professam em tempo real o sentimento e opiniões sobre a experiência com os seus 

produtos e serviços e o seu posicionamento no mundo, desde questões ambientais, 

sociais e econômicas. 

A imagem e reputação corporativa estão hodiernamente se mostram vulneráveis 

sob a égide do movimento violento das mídias digitais, ocorrendo uma influênciadireta na 

fragilização da imagem e da reputação coorporativa. 
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RESUMO: 
Este artigo tem como objetivo fazer uma revisão teórica sobre o Marketing de relacionamento 
aplicado as redes sociais, destacando os benefícios de utilizar as mesmas como principal 
instrumento de divulgação e relacionamento entre ambos. Neste contexto, é importante que a 
empresa passe a manter foco no marketing de relacionamento, atraindo cada vez mais um número 
maior de clientes, estreitando afinidades e consequentemente proporcionando uma relação mais 
intima e satisfatória. Para isto, foi executado um levantamento bibliográfico sobre o que se refere à 
Marketing de relacionamento com estratégias em Marketing Digital nas redes sociais. Pode-se 
perceber as práticas gerenciais, de marketing e táticas organizacionais que colaboram com as 
estratégias do Marketing de relacionamento nas redes sociais. 

PALAVRAS-CHAVE: Marketing Digital; Marketing de Relacionamento; Redes Sociais 

RELATIONSHIP MARKETING IN SOCIAL NETWORKS: A THEORETICAL REVIEW 

ABSTRACT: 
This article aims to make a theoretical review on Relationship Marketing applied to social networks, 
highlighting the benefits of using them as the main instrument of disclosure and relationship 
between both. In this context, it is important for the company to focus on relationship marketing, 
increasingly attracting a larger number of customers, narrowing affinities and consequently 
providing a more intimate and satisfying relationship. For this, a bibliographic survey was 
performed on what refers to Relationship Marketing with Digital Marketing strategies in social 
networks. You can understand the management practices, marketing and organizational tactics that 
collaborate with the strategies of relationship marketing in social networks. 

KEYWORD: Digital Marketing; Marketing of relationship; Social networks 

MARKETING DE RELACIONES EN REDES SOCIALES: UNA REVISIÓN TEÓRICA 

RESUMEN: 
Este artículo tiene como objetivo hacer una revisión teórica sobre el Marketing Relacional aplicado 
a las redes sociales, destacando los beneficios de usarlas como el principal instrumento de 
divulgación y relación entre ambas. En este contexto, es importante que la empresa se centre en 
el marketing relacional, atrayendo cada vez más a un mayor número de clientes, reduciendo las 
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afinidades y, en consecuencia, proporcionando una relación más íntima y satisfactoria. Para ello, 
se realizó una encuesta bibliográfica sobre lo que se refiere al marketing relacional con las 
estrategias de marketing digital en las redes sociales. Puede comprender las prácticas de gestión, 
marketing y tácticas organizativas que colaboran con las estrategias de marketing relacional en las 
redes sociales. 

PALABRAS CLAVE: Marketing digital; Marketing relacional; Redes sociales 

1 INTRODUÇÃO 

No contexto econômico atual, os avanços tecnológicos possibilitaram muitas 

mudanças no mercado em escala global, alterando assim o comportamento de consumo 

do indivíduo e da sociedade em geral. 

Este cenário de mudanças e avanços tecnológicos propiciou a era da interatividade 

e das redes sociais, onde milhões de pessoas estão conectadas a elas, interagindo e 

buscando por informações cada vez mais rápida, buscando satisfação pois o consumidor 

da era digital está cada vez mais informado e exigente e as empresas precisam estar 

dentro desta nova era. 

Diante das intempéries do mercado, a alta administração e executivos são 

desafiados a elaborar as estratégias com novos arranjos organizacionais a fim de executar 

suas ações com maior eficiência possível. Sendo assim, é perceptível as alterações no 

comportamento das empresas no mercado e no perfil dos consumidores, estes cada vez 

mais exigentes quanto às suas necessidades e desejos. 

Inovar e se diferenciar no mercado, visto a atual situação do cenário corporativo, é 

uma difícil tarefa para as organizações. Porém, é o que garante vantagem competitiva e 

faz com que as empresas permaneçam vivas no mercado com seus produtos e/ou 

serviços. 

Desta forma este artigo tem por objetivo desenvolver um a reflexão, de cunho 

teórico, sobre Marketing de Relacionamento (MR) na área digital compreendendo sua 

relação com as redes sociais pois nota-se que as organizações estabelecem a sua 

comunicação no mercado por meio das tecnologias de informação hoje é um fator 

essencial frente à concorrência, devido à grande quantidade de pessoas que utilizam a 

internet. 

 Para isso é necessário que, as empresas façam uso dessas tecnologias para 

aprimorar suas estratégias de marketing, mas realmente precisam mudar o foco principal 

do produto ou serviço para o cliente. 
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Neste aspecto no mundo digital abordar o Marketing de Relacionamento (MR) que 

visa estabelecer maior proximidade e intimidade com seus clientes, com a finalidade de 

maior prospecção e fidelização, além da disseminação em massa da marca. 

As estratégias de marketing digital nas redes sociais apresentam papel de suma 

importância no comércio organizacional, fazendo com que as empresas se aproximem 

cada vez mais de seus clientes, cultivando um relacionamento permanente de confiança 

mútua. Partiu-se da hipótese de que utilizar as estratégias de marketing digital neste canal 

de comunicação onde os consumidores são quem definem qual tipo de conteúdo querem 

receber e propagar, auxiliam na captação, no relacionamento e na fidelização dos clientes. 

1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO AO MARKETING DIGITAL 

Atualmente o cenário globalizado empresarial vem possibilitando em velocidade 

singular constantes mudanças de conceitos, valores e modelo de negócios no mundo 

corporativo mundial. Para Longo (2014), uma revolução acontece a partir de mudanças e 

adoção de novos comportamentos da sociedade. Neste contexto é importante e 

indispensável que as empresas passem a manter foco no marketing de relacionamento, 

atraindo assim cada vez mais um número maior de clientes, levando em consideração 

suas necessidades e desejo, consequentemente proporcionando uma experiência mais 

íntima e satisfatória. 

O marketing de relacionamento possibilita ainda a garantia de vantagem 

competitiva inserindo estratégias para disseminar em massa a marca, a captação e 

fidelização do cliente, tornando-os uma espécie de defensores e difusores e como 

consequência uma referência no mercado. 

Desta forma fica mais evidente para a empresa entender o seu papel no mercado 

ao qual está inserida, recebendo assim um feedback mais rápido dos usuários. Sendo 

assim, é possível a mesma se antecipar frente a qualquer ação que esteja ligado á 

concorrência. 

No século XVIII, anteriormente ao acontecimento da Revolução Industrial não havia 

muita oferta de produtos, as pessoas para satisfazerem as suas necessidades 

encomendavam com os artesãos locais a produção daquilo que necessitavam, como 

roupas e calçados por exemplo. Sendo assim, estes profissionais basicamente já haviam 

seus futuros garantidos, pois forneciam seus trabalhos, que possuíam demanda. Mesmo 

que poucas pessoas tivessem condições para obter os produtos, não havia concorrência 
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significativa, porque, mais difícil ainda era terem pessoas com o talento de produzir os 

artigos, fazendo com que estes tivessem uma clientela garantida. 

Com a ocorrência da Revolução Industrial, no século XIX, a entrada das máquinas 

mudou o comportamento do mercado, pois começaram a produzir objetos com valores 

mais acessíveis, aumentando a oferta dos produtos e marcas, várias fábricas fornecendo 

itens similares. Entretanto, com o aumento desse consumo, as empresas preocupavam-se 

em esvaziar suas prateleiras, vender o estoque remanescente, a preocupação ainda não 

era o consumidor em si. 

Para Santângelo (2009), a definição atual de marketing surgiu após a Segunda 

Guerra Mundial (1939 – 1945), no qual houve um crescimento de industrialização global, 

onde iniciou fatalmente a competição entre as empresas e comerciantes disputando 

mercados. O método de produzir e vender produtos já não era mais tão básico, apenas 

oferecer serviços e produtos com qualidade, não era mais suficiente para o alcance de 

receitas e lucros vislumbrados pelas empresas. Neste processo quem deteve o poder de 

escolha foi o cliente, que pôde analisar e selecionar a melhor alternativa oferecida no 

mercado para satisfazer suas necessidades e proporcionando o melhor custo benefício. 
A finalidade do conceito de marketing é fixar a atenção dos gestores no 
atendimento das amplas classes de necessidades do consumidor 
(orientação ao consumidor), mais do que nos produtos atuais da empresa 
(orientação à produção), ou na elaboração de métodos de atração de 
consumidores para os produtos atuais (orientação à venda). Assim, o 
marketing eficaz começa com o reconhecimento das necessidades do 
consumidor, e, depois, funciona no sentido contrário para elaborar produtos 
e serviços que satisfaçam a essas necessidades. (PETER; DONELLY JR., 
2013, p. 7). 

Marketing trata-se de uma visão holística do negócio no mercado, abrangendo todo 

o processo de planejamento, criação, logística, vendas do produto e relacionamento entre 

empresa e cliente. “Marketing não é somente propaganda; envolve uma série de 

atividades, que vão desde a concepção de um produto por uma empresa até sua entrega, 

consumo e descarte pelo cliente.” (GIOIA, 2013, p. 5). 

2 MARKETING DE RELACIONAMENTO E REDES SOCIAIS 
A empresa que mantém o foco no cliente, geralmente prioriza o relacionamento 

com o mesmo e garante assim maior capacidade na captação, manutenção e fidelização 

de clientes, proporcionando a eles experiências positivas com seus serviços e/ou 

produtos, e dessa forma, aumentando a sua lucratividade. Zenone (2017, p.62) diz que, “o 
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objetivo de uma empresa deve ser conquistar, desenvolver e manter clientes, o que 

geralmente é o foco de qualquer negócio”. 

Para se estreitar o relacionamento com o cliente, é essencial a satisfação do 

mesmo com o serviço, ainda que não seja a única garantia de fidelização, é indispensável 

conquistar esta satisfação, desta maneira, a empresa passa a  conhecer melhor o cliente, 

entender seu comportamento, e atender positivamente a seus desejos e expectativas. 

O Marketing de relacionamento (MR) visa melhorar a relação entre a empresa e o 

cliente. É um tipo de ferramenta que busca criar maior vínculo e proximidade com o 

cliente, afim de que se estabeleça uma relação de fidelidade. Gummesson (2010, p. 22) 

define genericamente marketing de relacionamento como “a interação das redes de 

relacionamento”. O autor vê o MR como o conceito predominante para um novo tipo de 

marketing. 

Geralmente tem-se a visão que o MR é aplicado apenas na relação entre empresa 

e o cliente, porém é importante que essas estratégias sejam abrangentes para toda a rede 

de relacionamentos da empresa, com seus Stakeholders. Zenone (2017, p. 70) pontua 

que, “quando desenvolvido o conceito de MR, deve-se identificar todas as conexões, 

redes e interações entre todos os participantes do processo”. 

O Marketing de Relacionamento vai além de uma tática para trazer resultados 

imediatos, o objetivo principal é fazer com que a organização possua uma relação assídua 

e ininterrupta com os clientes. No MR não se pode pensar simplesmente em ações 

isoladas, onde o cliente apenas recebe ações comerciais de marketing, mas em uma 

coordenação e integração de todas as áreas da organização que mantém contato com o 

cliente. 

Para Gummesson (2010, p. 25) “ Os relacionamentos serão relacionados, descritos, 

ilustrados e discutidos. O Marketing  de Relacionamento não é apenas mais uma mala de 

truques para capturar o consumidor ele oferece uma ampla gama de condições para uma 

administração e um marketing mais eficientes – e oportunidades de ganhar dinheiro. 

O MR visa construir efetivamente uma relação de aproximação com o cliente, afim 

de ‘estreitar os laços’, através do gerenciamento na manutenção do relacionamento, 

comunicação e interação, segmentação para assim definir o público-alvo com foco na 

satisfação dos clientes, gerando ganhos mútuos e lucratividade para a empresa. 

No mundo atual Rede Social trata-se de um meio de interação social entre pessoas, 

organizações, entidades entre outros.( TOMAEL 2013) A fim de compartilhar informação 
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entre pessoas ou grupos de caráter pessoal, profissional ou comercial. Basicamente, as 

redes sociais servem como elo de ligação para interesses diversos das pessoas e facilitar 

a rotina delas, de modo a agilizar a busca pela informação e obtê-la em pouco tempo. As 

redes sociais são plataformas de livre acesso, basta fornecer uma conta de e-mail e o 

usuário poderá personalizar seus interesses e administrar seu conteúdo. 

Segundo o autor (LAS CASAS, 2014 , p. 22): 
A interatividade proporcionada pelas redes sociais e a tecnologia das 
comunicações permitiram o crescimento de um mundo conectado. Os 
indivíduos conectam-se em duas ou mais atividades ao mesmo tempo. 
Assim, é possível navegar na Internet enquanto se assiste TV, ou acessar o 
celular para ver mensagens, além de uma série de outras possibilidades 
interativas.  

Entre algumas das redes sociais mais conhecidas e usadas no mundo está o 

facebook, instagram, twitter e linkedIn com o poder estreitar relacionamentos e influenciar 

outras pessoas a usarem estes meios. E para as empresas essas redes surgem como 

uma oportunidade de negócio através das informações traçadas pelos perfis dos usuários, 

usando disso como estratégia de marketing para poder aplicar o método de venda mais 

adequado (TURCHI, 2018).  

A popularidade destas plataformas e suas ferramentas de comunicação, faz se 

pensar como elas funcionam e por que a utilização das mesmas é tão frequente. 

2.1 FACEBOOK 

O Facebook é uma rede social criada em 2004 por Mark Zuckerberg originalmente 

e outros autores. Sua funcionalidade permite conversas entre uma ou mais pessoas, 

compartilhar publicações, postar links, vídeos e fotografias. Possibilita receber notificações 

e novidades de publicidade de acordo o acesso e característica do usuário. 

A rede permite criar um perfil com diversos dados que poderá ser exibido ou não de 

acordo com a escolha do usuário. Na pagina inicial o ‘’feed de notícias’’ exibirá apenas as 

atualizações de pessoas da lista de amigos do usuário ou de páginas nas quais ‘’segue’’. 

Isso permite o usuário a escolher o conteúdo que lhe interessa e o que deseja visualizar 

no futuro.  

A plataforma oferece também um espaço para as empresas e divulgação dos 

produtos, além impulsionar a publicação ao alcance que for demarcado, por tempo 

determinado. (Figura 01) 
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Figura 01 – Interface do Facebook  no celular. 

 
Fonte: Entrepreneur - endermasali / Shutterstock.com  

Promovendo a divulgação por mais tempo possível e aumentando a probabilidade 

da sua visualização. Estratégia de vendas que a maiorias das empresas estão utilizando 

para acompanhar o mercado no mundo moderno.  
No Facebook, estão 50% das companhias analisadas na pesquisa global. 
Entre 2010 e 2012, o número de empresas presentes nessa plataforma 
passou de 16% para 52%, no Brasil. O país foi disparado o líder em 
número médio de “likes” por fan page das empresas no Facebook: de 
1.873, em 2010, para 515.619, em 2012 (LAS CASAS, 2014, p. 22). 

O autor afirma ainda  reforçando a importância do uso da plataforma Facebook para 

empresas , que As empresas podem manter este canal de comunicação em bases 

regulares, pois é uma forma de contato simples, conforme menciona Miller, e que pode ser 

usada com sucesso tanto para os clientes “pessoas físicas” como para aqueles “pessoas 

jurídicas”. A utilização do Facebook é a indicação da atualidade e recomenda-se utilizá-lo 

(LAS CASAS, 2014 , p. 72). 

2.2 INSTAGRAM 
O instagram ,é uma rede que integra tanto pessoas quanto empresas e outro meios 

de comunicação. É a rede de comunicação e divulgação por imagem mais conhecida da 

atualidade, ela possibilita não somente tirar fotos, mas, também  vídeos, bem como 

compartilhar publicações com outras pessoas e promover um perfil comercial, que 
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possibilita a inclusão de links que direcionam para sites entre outros anexos à ele. ( Figura 

02) 

Figura 02 – Interface do Instagram no celular. 

 
Fonte: Gerenciagram 

O instagram vem se reinventando em diversos formatos, popularizando ferramentas 

utilizadas por outras plataformas, deixando-o mais completo para atender tanto pessoa 

física como jurídica, permitindo versatilidade (GLOOR, 2018). 

 Suas vantagens é que o alcance por pessoa é alta e o nível de engajamento do 

público do Instagram esta entre as maiores das redes sociais. Uma oportunidade que as 

empresas buscaram para divulgar seus produtos e serviços (GUIA-SE,2018). 

E através dessa rede os usuários consumidores podem ser alcançados pelas 

empresas por meio de perfis traçados e informações nos comentários e imagens 

divulgados por usuários, possibilitando com que a empresa possa mapear o perfil de seus 

clientes. 

2.3 TWITTER 

O twitter é uma plataforma criada para conversas instantâneas e compartilhamento 

de fotos, vídeos, links e interação rápida com o mundo todo. Criada em 2006 nos EUA, o 

twitter é basicamente um diário que te permite interagir com outras pessoas desde que 
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você tenha ‘’Followers’’ (seguidores), é uma rede que cria uma lista de pessoas que te 

seguem ou não conectando pessoas diversas, celebridades, empresas etc. 
Redes sociais são estruturas sociais que existem desde a antiguidade e 
vêm se tornando mais abrangentes e complexas devido à evolução das 
tecnologias de comunicação e informação. No entanto, é importante 
ressaltar que redes sociais tem a ver com pessoas, relacionamento entre 
pessoas, e não com tecnologias e computadores (GABRIEL, 2010, p. 194). 

 Redes sociais como o twitter esclarece que essas ferramentas não são apenas a 

evolução de uma tecnologia ou evolução de um século, mas também o principal motivos 

pelo qual as pessoas, profissionais ou comerciantes se conectam, o relacionamento entre 

pessoas; e fácil acesso a informação em tempo real, conforme citou o autor (GABRIEL, 

2010).  (Figura 03) 

Figura 03 – Interface doTwitter no celular 
 

Fonte: EXAME  -  Alvin Chan/SOPA Images/LightRocket/Getty Images – 

 O Twitter é uma ferramenta de marketing para todas as empresas, marcas, 

serviços ou produtos. O Twitter serve para ligar seguidores (pessoas) à oportunidades 

como relacionamento pessoal, social, publicidade e negócios. Muitas empresas usam 

todos os meios de interação virtual com o cliente a fim de estreitar sua relação de 

consumo. 
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2.4 LINKEDIN 

O Linkedin é uma plataforma para profissionais e negócios, lançada em 2003, de 

igual forma a outras redes sociais, o LinkedIn permite a criação de perfis online, voltado 

para negócios podendo manter relações com empresas, colegas de trabalho. possibilita a 

procura por empregos, fazer parcerias, anunciar vagas, entre outras funções. 

Nas demais redes sociais o intuito de relacionamento informal é predominante pois 

o foco é interagir e relaxar, mas muitos desenvolvedores possibilitam a junção de negócios 

dentro dessas plataformas, e o Linkedin é um exemplo claro de rede segmentada que 

criar valor com suas ferramentas, auxiliando profissionais à se conectar a um nicho direto. 
Em linhas gerais, as redes sociais segmentadas tratam de assuntos 
específicos, os conteúdos são abordados com maior profundidade, além de 
serem totalmente direcionados e especializados. Por isso conseguem 
engajar os usuários que possuem os mesmos hábitos de consumo e 
interesses, por exemplo, os amantes de futebol, de música, games, 
viagens, culinária etc., havendo ainda as redes voltadas para profissionais 
(médicos, dentistas, entre outros). Elas também são denominadas 
“segmentadas por afinidade ou nicho, ou verticais”( TURCHI, 2018. 4.7). 

O LinkedIn busca conexões possibilitando interligações com pessoas, empresa, 

negócios que tenham o mesmo interesse profissional.  Possibilita convidar pessoas para 

fazer parte do LinkedIn e compartilhar oportunidades de vagas e tirar dúvidas com 

profissionais da área, além de trocar experiências. Empresas engajadas à comunicações 

e negócios virtuais certamente buscam este e outros meios para sempre se manter à 

frente no mercado. 

ENCAMINHAMENTOS FINAIS 

Em um conceito mais amplo da área de Administração, planejamento é uma das 

principais funções da atividade administrativa de gestão. Estratégico envolve todo o 

processo de definição de atividades baseadas na missão e atuação da empresa. Toda 

empresa deveria elaborar este processo administrativo, que direciona a organização à 

tomar as melhores decisões no segmento em que a mesma está inserida. “Algumas das 

organizações empresariais mais bem-sucedidas estão presentes hoje em dia porque há 

muitos anos ofereceram os produtos certos na hora certa para um mercado em rápido 

crescimento.” (PETER; DONNELLY JR., 2013, p. 7). 

A transformação digital, acompanhada da massiva utilização de sites e evolução da 

Internet e com as redes sociais se transformando na principal plataforma de relação, 

618



entretenimento e comunicação, despertou nas empresas o interesse de utilizar esses 

canais de divulgação que permite medir o que exatamente está acontecendo no mercado 

e nas ações das organizações, como as campanhas  que ela planejou no passado, 

permitindo alterar a execução para um melhor resultado. 

Porém chama-se atenção para aplicação das redes sociais ao planejamento 

estratégico das organizações, pois o seu uso deve ser consciente e estratégico para cada 

organização conforme sua proposta de relacionamento para com o cliente. Pois observa-

se que as redes sociais possuem sua particularidade e modo de interação, assim como a 

forma de pensar o conteúdo a divulgado. 

Conforme Nogueira (2014), o marketing digital compreende um plano de estratégias 

que permita divulgar, comercializar produtos e serviços, além de cultivar o relacionamento 

entre cliente e empresa. Uma vez que disponibiliza de novas formas de comunicação que 

diferente do marketing tradicional, são on-line. Esta é a diferença entre o Marketing 

Tradicional e o Marketing Digital, o segundo utiliza como ferramentas todo e qualquer 

dispositivo conectado à internet e suas finalidades para espalhar mensagens. 
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