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A CONSTRUÇÃO QUE: UMA AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE CHINESES 
APRENDIZES DO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 

Elisete Poncio Aires 

 
Resumo: Este trabalho é resultado de pesquisa desenvolvida durante o mestrado em Letras – Linguística, 
concluído em 2015, na PUCRS. De cunho teórico-descritivo e partindo da hipótese de que todos os aprendizes, 
inclusive os adultos, têm acesso à Gramática Universal e que, por isso, os informantes avaliados seriam capazes 
de representar as estruturas esperadas pelo Português Brasileiro (PB), a pesquisa teve por objetivo central a 
avaliação das estruturas que em textos argumentativos produzidos, durante um ano, por onze estudantes 
chineses, falantes nativos de mandarim, aprendizes de Português para Estrangeiros da PUCRS, à luz da Teoria da 
Gramática. A oralidade não foi considerada na análise. A partir da análise da produção dos estudantes, procurou-
se responder se os aprendizes estrangeiros representavam adequadamente a estrutura das sentenças encaixadas 
do PB, detendo-se principalmente na flexão verbal ocorrida nas sentenças. A análise dos dados demonstrou que 
a maioria dos sujeitos representou a estrutura esperada pelo PB, realizando a flexão verbal adequada. Alguns, 
entretanto, apresentaram dificuldades para a realização dessa flexão, talvez por influência da L1, uma língua 
isolante. Constatou-se, ainda, que, ao longo do tempo, os aprendizes foram reestruturando a gramática da L2 e 
utilizando a flexão verbal esperada, indo ao encontro da tese defendida por Flynn (1996) de que o ser humano 
tem uma faculdade inata à linguagem e que, independente da idade, todos podem ter acesso à Gramática 
Universal. Esta avaliação fundamentou-se especialmente em Haegeman (1998, 2006), Mioto, Silva e Lopes 
(2013), Raposo (1992), que trabalham com sintaxe pura, e Flynn (1988,1996) que trabalha com sintaxe aplicada à 
L2. 
Palavras-chave: GU, Português Brasileiro, Flexão Verbal. 

 

1. Introdução 

 

Estudar uma língua e conhecê-la só é realmente possível quando se tem noção da sua 

estrutura e, para isso, o estudo da sintaxe da língua é fundamental. Segundo Larson (2010), o 

objeto de estudo da sintaxe compreende o conhecimento dos falantes da estrutura das palavras e 

frases em sua língua ou na língua alvo. Ou, nas palavras de Mioto, Silva e Lopes (2013), a sintaxe 

estuda a forma como combinamos palavras para formar sintagmas e como estes formam as 

sentenças. Sendo assim, ela não pode se limitar a olhar para a ordem linear das palavras, mas 

precisa enxergar a estrutura por trás de uma sequência delas. 

 Neste sentido, assumimos neste trabalho dois axiomas da Teoria da Gramática: a 

Gramática Universal, ou simplesmente GU, e a parametrização linguística. A primeira 

corresponde a um sistema de princípios, condições e regras integrantes ou propriedades de todas 

as línguas (CHOMSKY, 1965). Ou seja, o ser humano é dotado de uma capacidade genética para 
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a linguagem e a GU seria o estado inicial dessa faculdade (MIOTO, SILVA e LOPES, 2013), e a 

gramática do indivíduo adulto constituiria seu estado final, firme ou estável (RAPOSO, 1992).   

 Já em relação à segunda, a parametrização linguística, Mioto, Silva e Lopes (2013) 

defendem que a faculdade da linguagem se constitui de princípios e parâmetros. Enquanto os 

princípios são leis gerais válidas para todas as línguas naturais, os parâmetros correspondem a 

propriedades que uma língua pode ou não exibir, sem valores definidos, mas à medida que vão 

sendo fixados, constituem as gramáticas das línguas. Dessa forma, considerando um aspecto 

sintático, este trabalho procurou avaliar as construções que em textos produzidos por estudantes 

chineses aprendizes do Português Brasileiro (PB), à luz da Teoria da Gramática. 

A opção pela língua portuguesa, especificamente o PB, como objeto de estudo, deveu-se 

ao fato de a maioria dos trabalhos relacionados ao estudo de uma segunda língua, referirem-se a 

línguas como o inglês, alemão, francês e espanhol. Ainda, pela importância da língua portuguesa 

na atualidade, sendo a: (a) segunda língua românica, (b) terceira língua europeia, (c) quarta língua 

mais falada como Língua Adicional (LA), (d) quinta com maior número de países de língua 

oficial, espalhados pelos cinco continentes e (e) sexta língua mundial. Além disso, até 2010, o 

português foi a 5ª língua mais falada na Internet e nas redes sociais, e a 3ª mais usada no Twitter e 

9ª no Facebook (PERNA; SUN, 2011). 

 Este trabalho teve por objetivo central a avaliação das estruturas que do Português 

Brasileiro na produção escrita de estudantes falantes nativos do mandarim, aprendizes de 

Português para Estrangeiros da PUCRS, à luz da Teoria da Gramática1. A oralidade não foi 

considerada na análise. Para essa avaliação, partiu-se da hipótese de que todos os aprendizes, 

inclusive os adultos, têm acesso à Gramática Universal e que, por isso, os informantes avaliados 

seriam capazes de representar as estruturas esperadas pelo PB. 

 

2. Metodologia 

  

 A pesquisa utilizou uma metodologia de cunho teórico-descritivo. Não foi um estudo 

quantitativo, nem explanatório, mas exemplificativo. A discussão dos dados assumiu o modelo 

                                                 
1Seria possível também se dizer que o trabalho faz uma análise em termos de concordância verbal entre verbos 
de períodos compostos. 
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de Princípios e Parâmetros, especialmente o Parâmetro de Flexão Verbal2, e buscou, através de 

exemplos, avaliar a flexão verbal no contexto das construções que em textos produzidos por 

estudantes chineses aprendizes do Português Brasileiro (PB). 

 O corpus da pesquisa compôs-se de produções escritas, argumentativas, produzidas por 

onze informantes falantes maternos do mandarim e estudantes de português para estrangeiros 

na PUCRS. Antes de virem para o Brasil, esses estudantes frequentaram, por dois anos, o curso 

de português em uma Universidade chinesa, onde receberam input tanto do português europeu, 

quanto do brasileiro. 

 As construções que utilizadas para a avaliação neste trabalho foram coletadas de dez textos 

escritos, a partir de tarefas realizadas ao longo de um ano, período em que permaneceram no 

Brasil. Cada tarefa equivale a uma passagem de tempo de aproximadamente um mês. Os nomes 

foram substituídos pela palavra informante, diferenciando-os pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 e 11. A temática enfocada nos textos é variada e a análise avaliou os resultados e não o 

processo dessa produção. 

 

3. Análise e discussão dos dados 

 

Durante a análise, observou-se nas estruturas da língua portuguesa, como os sujeitos 

envolvidos formaram as sentenças que, como viam a relação entre verbo e sujeito. Para ilustrar 

essa avaliação, as sentenças selecionadas dentre os textos produzidos foram separadas em três 

blocos e a análise considerou a flexão verbal, em três situações: a ocorrência da flexão esperada 

no PB, a ocorrência de uma flexão qualquer e se não houve flexão alguma. 

 

a.  A ocorrência da flexão esperada no PB 

Para a exemplificação deste bloco, utilizaram-se construções como: 

(01) [Acho [CP que [IP a mãe do bebê de cinco meses não é responsável]]]. (informante 01) 

                                                 
2A opção pelo Modelo de Princípios e Parâmetros em detrimento de qualquer outro modelo deveu-se ao teor 
descritivo deste modelo. 
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(02)  [Quando houver um conflito entre lei e sentimento humano, [eu acho [CP que [IP a lei deve prevalecer]]]]. 

(informante 02) 

Nas sentenças anteriores, o verbo achar c-seleciona e s-seleciona um complemento. 

Enquanto a c-seleção dita que o complemento seja uma sentença, a s-seleção determina que este 

complemento seja uma sentença declarativa (MIOTO, SILVA e LOPES, 2013) e, portanto, 

começará no IP. 

Em (02), S é representada pelo IP, e S’, representada pela unidade abstrata CP, que dá 

conta do complementizador C, localizado fora do IP, assim C corresponde ao núcleo da 

categoria CP. A presença fonética desse complementizador permite determinar o tipo de flexão 

da oração seguinte: I finita (RAPOSO, 1992). 

Além disso, a flexão verbal evidencia marcas de acordo (com o NP sujeito da frase) e de 

tempo. Esse tipo de sentença apresenta o seguinte traço distintivo: [+T, + Agr]; e essa marca 

temporal a define como uma sentença finita (RAPOSO, 1992). Ainda, tanto o verbo da oração 

principal (achar) quanto o da oração subordinada (ser) estão no tempo presente do indicativo. 

Houve, portanto, a flexão esperada. 

  Situação semelhante ocorre em: (03) [Acho [CP que [IP falar ‘como bem entender’ é bem]]] 

(informante 4), onde, apesar de ter sido usada a palavra bem ao invés de bom, a estrutura também 

apresenta a flexão verbal esperada, ou seja, os verbos da oração principal (achar) e da oração 

subordinada (ser) foram flexionados no tempo presente do modo indicativo, apresentando os 

traços distintivos [+T, +Agr], conforme Raposo (1992) e Haegeman (1998; 2006). 

 Em (04) [Mas a gente não precisa [CP que [IP repreendam ela]]]. (informante 01), no CP há 

a presença de um pronome não pronunciado (terceira pessoa do plural – vocês ou eles). É o 

sujeito nulo permitido pela língua portuguesa (RAPOSO, 1992), representado por pro 

(prozinho), na estrutura a seguir: (05)  [Mas a gente não precisa [CP que [pro repreendam ela]]]. 

 As duas sentenças a seguir possuem estruturas semelhantes. Ambas apresentam o verbo 

esperar (flexionado na primeira pessoa singular), mas sujeitos diferentes: na primeira, um nome na 

terceira pessoa singular; e, na segunda, um no plural (terceira pessoa). 

 

(06) [Espero [CP que [IP o Robin Williams possa pedir desculpas às povos brasileiros e o comitê 

do Olímpico]]]. (informante 2) 
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(07) [...], [espero [CP que [IP as audiências possam dar mais liberdade ou espaço à Elenita]]]. 

(informante 3) 

 

Em ambas as sentenças, o verbo esperar precisa de um complemento clausular 

expressando o conteúdo do desejo (CHOMSKY, 1988), que poderia ser uma sentença infinitiva 

ou finita (caso das construções apresentadas). Ainda, apesar da ocorrência de alguns erros de 

escrita, sem importância para esta análise, observa-se o determinado por Souza-e-Silva e Koch 

(2011), ou seja, a presença do presente do indicativo na oração matriz determina o uso do 

mesmo tempo na estrutura que, porém, no modo subjuntivo. 

Nas próximas três construções, também houve a representação adequada das sentenças 

encaixadas do PB.  Conforme Souza-e-Silva e Koch (2011), na primeira e segunda, os verbos de 

declaração (saber e pensar) determinam o uso do indicativo na oração encaixada e, na terceira, em 

que são idênticos os sujeitos da matriz e da encaixada, o infinitivo assume a forma não 

flexionada. 

 

(08) [Todo mundo sabe [CP que [IP esse grande assunto vai trazer benefícios, trabalho para 

povo]]]. (informante 6) 

(09) [Muitas pessoas pensam [CP que [IP é melhor fechar o acesso à Internet nas redes sociais]]]. 

(informante 3) 

(10) [Temos [CP que [IP aproveitar esse recurso feito pela sabedoria humana]]]. (informante 10) 

 

 Na sentença (10) há a presença, na oração matriz, de um sujeito nulo (temos) de 

interpretação pessoal definida em orações com Infl/[+Agr], que licencia e classifica a categoria 

pro na posição de sujeito (RAPOSO, 1992). 

 As estruturas apresentadas nesta seção parecem trabalhar a serviço da tese defendida por 

Flynn (1996) de que a faculdade da linguagem essencial envolvida na aquisição da L1 também 

está envolvida na aquisição da L2 pelos adultos. Os aprendizes avaliados parecem confirmar ser 

possível, independentemente da idade, o aprendizado de uma nova língua. Entretanto, situações 

opostas são observadas na próxima seção, em que os estudantes produziram estruturas com 

flexões, embora não correspondentes às esperadas no PB. 
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3.2 A ocorrência de flexão diferente da esperada no PB 

 Os próximos blocos de construções demonstram a ocorrência de flexão diferente da 

esperada no PB: 

 

(11)  [Espero [CP que [IP a faculdade pode considerar a decisão]. (informante 2) 
(12)   [Espero [CP que [a administrão superior pode fazer uma decisão de novo]]]. (informante 
3) 

 

 Em ambas as sentenças, embora parecidas com as anteriores, no sentido de que há a 

presença de um CP e de um IP, a flexão usada é correspondente ao sujeito da oração, entretanto, 

diferente da esperada, em que o verbo esperar da oração principal, flexionado no presente do 

indicativo, determinaria que o verbo da oração encaixada estivesse no presente do subjuntivo 

(SOUZA-e-SILVA; KOCH, 2011), como se pode observar nas representações (13) e (14). Ou, 

nas palavras de Raposo (1992), um complementador com realização fonética na posição Comp, 

determina em Português, uma flexão (I) finita, ou seja, com especificação de Tempo. 

 

(13)  [Espero [CP que [ IP a faculdade possa considerar a decisão ]]].   
(14)  [Espero [CP que [ IP a administração superior possa tomar uma nova decisão]]]. 

 

No caso da estrutura (15), o informante deveria ter usado um se antes do verbo 

responsabilizar, conforme representado em (16), usando a transformação reflexiva clítica, proposta 

por Souza-e-Silva e Koch (2011) e a flexão na terceira pessoa do plural, indicativo. 

 

(15) [Todos os professores nas escolas têm [CP que [IP responsabilizar pelo ensino de línguas]]]. 
(16) [Todos os professores nas escolas têm [CP que [ IP se responsabilizarem pelo ensino de 
línguas]]]. 

 

 Observem-se agora as flexões utilizadas nas estruturas a seguir: 

 

(17) [Alguém disse [CP que [IP usar redes sociais vão estimular os problemas de vazamento de 
informações]]]. (informante 06) 
(18) [...] [acho [CP que [IP a boa lei vai melhorar nossa vida, mas se a lei seja ruim, vai destroçar a 
nossa maravilhosa]]]. (informante 07) 

 
 

Nas duas sentenças houve a ocorrência de flexão dos verbos, embora não correspondente 

à esperada. Na primeira sentença, por exemplo, a flexão adequada seria a da terceira pessoa do 
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singular, vai; entretanto, o informante optou pelo uso da terceira pessoa plural, vão, concordando 

com redes sociais e não com usar redes sociais. 

 As flexões esperadas para a estrutura (17) seriam, portanto, as constantes em (19), com o 

verbo da oração matriz no passado do indicativo e um verbo composto na completiva (19a) ou 

ambos os verbos no indicativo, com o da oração matriz no passado e o verbo da completiva no 

futuro (19b). 

 

(19a) [Alguém disse [CP que [IP usar redes sociais vai estimular os problemas de vazamento de 
informações]]]. 
(19b) [Alguém disse [CP que [IP usar redes sociais estimulará os problemas de vazamento de 
informações]]]. 

 

 Da mesma forma, na segunda sentença há um problema em relação ao verbo escolhido. A 

construção, em princípio, estaria correta se fosse apenas [acho [CP que [IP a boa lei vai melhorar 

nossa vida]]], com o verbo no indicativo. Entretanto, a sentença completa é [...] [acho [CP que [IP a 

boa lei vai melhorar nossa vida, mas se a lei seja ruim, vai destroçar a nossa maravilhosa]]] e, a 

flexão inadequada ocorre no fragmento [mas se a lei seja ruim]. Ao fazer uso do se em sua 

construção, o informante (7) deveria ter usado for ao invés de seja: (20) [...] [acho [CP que [IP a boa 

lei vai melhorar nossa vida, mas se a lei for ruim, vai destroçar a nossa maravilhosa]]]. 

 Novamente, há uma confusão na flexão da sentença (21). O informante (8) flexionou o 

verbo na terceira pessoa do plural ao invés de usar a terceira do singular. Ele pode ter percebido 

a noção coletiva que a palavra povo carrega (referindo-se aos brasileiros) e usado 

equivocadamente a flexão de número. Houve, porém, o uso do modo verbal adequado, o 

indicativo: (21) [O povo brasileiro acham [CP que [ IP o governo precisa de mais]]] (informante 

08). 

 No próximo bloco, as sentenças foram produzidas a partir da discussão de um mesmo 

tema: a morte de uma criança esquecida no carro pela mãe e ambas apresentam problemas na 

flexão verbal. 

 

(22) [Eu não imaginei [CP que [IP sobretudo a mãe pude esquecer a sua filha no carro]]]. 
(informante 9) 
(23) [Ninguém acredita [CP que [IP a mãe pode esquecer a bebê]]]. (informante 10) 
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 Em ambas as sentenças, os verbos das orações principais determinam a subjuntivização 

nas encaixadas (SOUZA-e-SILVA; KOCH, 2011). Assim, teríamos: 

 

(24) [Eu não imaginei [CP que, [IP sobretudo, a mãe pudesse esquecer a sua filha no carro]]]. 
(25) [Ninguém acredita [CP que [IP a mãe possa esquecer a bebê]]]. 

 
 

 Na próxima sentença, (26) [Eu acho [CP que [IP você é certo]]], o sujeito obedece ao 

princípio de ordem do núcleo, usando adequadamente o sujeito, o verbo e o complemento. 

Entretanto, o verbo ser deveria ter sido flexionado como está ao invés de é. Ainda, o uso do 

modo indicativo na sentença encaixada foi respeitado, com a sentença produzida de acordo com 

a estrutura esperada pelo PB, usando o complemento exigido pelo verbo achar. Houve, no 

entanto, o equívoco no uso da flexão verbal. 

 Os dados apresentados nesta seção parecem ter influência da L1, já que o mandarim, 

conforme Li (1990), não apresenta flexão verbal.  Por outro lado, percebemos, embora não 

tendo realizado uma avaliação individual de cada sujeito, que, ao longo das produções essas 

dificuldades foram diminuindo, com os estudantes readequando sua gramática da L2. 

A situação aqui encontrada parece ratificar a hipótese da GU de Flynn (1996), que 

considera a existência de uma relação entre a língua materna e o processo de aprendizagem da L2 

(neste caso, o PB), pois os aprendizes utilizam os princípios apreendidos da L1, armazenados 

como a sua GU na fase inicial da vida.  Dessa forma, o aprendiz utiliza os princípios inatos de 

sua Gramática Universal (CHOMSKY, 2000), acessa-os na aprendizagem de L2 e incorpora a 

eles os parâmetros de L2 tanto do léxico quanto das estruturas da língua alvo.    

 

3.3 Ocorrência de flexão inadequada 

No próximo bloco, os alunos não respeitaram as flexões esperadas pelo PB. Não há 

concordância com os sujeitos das frases, as flexões não consideram os modos verbais, tampouco 

número e pessoa. 

 

(27) [Ela disse [CP que [IP ela esqueci o bebê não é intencional]]]. (informante 4) 
(28)  [Penso [CP que [IP o que ela falou não significa ela não ter respeito do país]]]. (informante 
5) 

14



ISSN 2237-7611 

XVIII Semana de Letras da UFPR 

(29)  [Eu acho [CP que [IP a menina vestiu-se vestido curto não era uma coisa grande]]]. 
(informante 6) 
(30)  [Espero [CP que [IP o Robin Williams deve responsabilizar pelas palavras [...]]]].(informante 
6) 
(31) [Tem certeza [CP que [IP cultura do Japão vai transmitir por o sushi]]]. (informante 9) 

 
 

 Em (27), não houve a concordância do verbo esquecer da oração encaixada com a pessoa, 

apresentando características morfológicas de primeira pessoa do singular, tempo passado, modo 

indicativo; além disso, o verbo ser, na mesma oração, foi conjugado no presente quando deveria 

ter sido usado no passado, apesar de o sujeito ter usado a pessoa adequada. 

 Além disso, quando a completiva tiver um sintagma nominal (NP) idêntico e 

correferencial a outro NP da sentença matriz, este será apagado, após ter sido efetuada a 

concordância (SOUZA-E-SILVA, KOCH, 2011). Para atender a estrutura esperada no PB, o 

primeiro verbo poderia ter permanecido sem flexão ou ser usado um tempo composto, ter 

esquecido. Assim, teríamos as seguintes representações: 

 

(32) [Ela disse [CP que [IP esquecer o bebê não foi intencional]]]. 
(33) [Ela disse [CP que [IP  ter esquecido o bebê não foi intencional]]]. 

 
 

 Na construção (28), o contexto da frase refere-se à atleta ter ou não respeito por seu país 

e não ao país ter respeito por ela. Assim, a forma como foi escrita tornou a frase ambígua. Se 

levássemos em conta a flexão esperada no PB, com o verbo pensar flexionado no modo 

indicativo, exigindo a subjuntivização do verbo da encaixada, teríamos a seguinte representação: 

(34) [Penso [CP que, [IP pelo que falou, não significa que ela não tenha respeito pelo país]]]. 

 A construção apresentada em (29) surgiu da discussão de um caso em destaque à época, 

quando uma universitária da Universidade Bandeirante de São Paulo (UNIBAN) foi hostilizada 

por colegas e, mais tarde, expulsa pela Universidade, por ter comparecido à aula com um vestido 

curto, considerado inadequado para o ambiente. O informante (6), em sua construção, minimiza 

o destaque dado ao episódio, considerando o fato como ‘não sendo uma coisa grande’. Para que 

esta ideia realmente possa ser expressa pela frase, o sujeito poderia ter usado a representação 

(35), por exemplo, com o verbo vestir não flexionado e o verbo ser flexionado no presente do 

indicativo: (35) [Eu acho [CP que [IP a menina vestir um vestido curto não é uma grande coisa]]]. 
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Na estrutura representada em (30) o informante espera que o Robin Williams seja 

responsabilizado por determinadas palavras expressas contra o Rio de Janeiro (na época da 

escolha da cidade para sediar os Jogos Olímpicos de 2016). Da forma como foi escrita, a 

sentença não deixa claro se ele deve ser responsabilizado ou se ele deveria responsabilizar 

alguém pelas palavras. Para eliminar a ambiguidade de sentidos da sentença e, principalmente, 

expressar a flexão esperada no PB, o informante deveria ter usado a construção a seguir, com a 

subjuntivização da sentença encaixada (SOUZA-E-SILVA; KOCH, 2011): (36) [Espero [CP que 

[IP o Robin Williams seja responsabilizado pelas palavras [...]]]]. (informante 6) 

 E, por fim, a estrutura expressa em (31) refere-se à possibilidade de a cultura japonesa ser 

transmitida pelo sushi. A construção apresentada pelo informante (9) não apresenta flexão 

alguma, para que realmente evidenciasse o posicionamento do sujeito e tivesse sentido, ele 

poderia ter usado a representação expressa em (38), usando a primeira pessoa do singular, no 

presente do indicativo, na oração principal e flexionando o verbo ser da encaixada, na terceira 

pessoa do singular (concordando com a cultura do Japão), no mesmo tempo e modo: (37) [Tenho 

certeza [CP (de) que [IP a cultura do Japão é transmitida pelo sushi]]]. 

No caso dessa estrutura, além de possibilitar o encaixe de complementos sentenciais do 

verbo, o complementizador que encabeça complementos do nome certeza. A preposição de 

encontra-se em parênteses, devido ao fato de os CPs não precisarem receber caso e, 

consequentemente, permitirem que a preposição seja dispensada (MIOTO, SILVA e LOPES, 

2013). 

 A dificuldade apresentada por alguns sujeitos em relação à flexão adequada dos verbos 

utilizados pode dever-se a uma interferência da língua materna, já que em Mandarim não há 

flexão verbal sendo a forma do infinitivo utilizada para todos os contextos. Ao aprender o 

Português, os alunos chineses necessitam se habituar a um sistema verbal diferente, mais 

complexo que o da sua língua. 

 Por outro lado, percebeu-se ao longo das produções analisadas que, com o decorrer do 

tempo, os aprendizes foram reestruturando a gramática de sua L2, passando a utilizar uma flexão 

verbal mais adequada ao esperado nas estruturas do PB, conforme demonstrado nos três 

exemplos coletados da produção do informante 4, sendo a (38) do primeiro texto produzido (no 
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início do período de estudos no Brasil), a (39) quando já estavam na metade do período 

(aproximadamente seis meses) e a (40) ao término do período de estudos na PUCRS, ou seja, 

quando estavam completando um ano de permanência. 

 

(38) [Ela disse [que [ela esqueci o bebê não é intencional]]]. 
(39) [Quando come Sushi, tem [que [prestar atenção para estas coisas]]]. 
(40) [Os trabalhadores tem [que [entrar para a comunidade de escritório]]]. 

 

 

Estas reestruturações parecem ir ao encontro da sequência de tempo proposta por 

Silvério (2002). Além disso, essa reestruturação da gramática de L2 feita pelos aprendizes parece 

confirmar a hipótese inicial deste trabalho, ou seja, de alguma forma, todos os aprendizes têm 

acesso a aspectos da Gramática Universal. 

 

4. Considerações Finais 

 

Durante a análise das estruturas do PB, a análise do comportamento dos sujeitos, quase 

pragmática, demonstrou que a maioria deles optou pelo mesmo tipo de verbo, especialmente os 

verbos achar e esperar. 

Constatou-se, também, que a maioria dos sujeitos representou a estrutura esperada no PB 

para as construções que, respeitando o princípio de ordem do núcleo, realizando a flexão 

adequada do verbo em relação ao sujeito da sentença encaixada ou da sentença anterior. Alguns, 

entretanto, apresentaram dificuldades para a realização da flexão verbal, demonstrando que o 

processo de aprendizado ocorreu de forma mais lenta para uns e mais rápida para outros, talvez 

em decorrência de influência da L1, pois o mandarim não apresenta flexão verbal alguma e todos 

os verbos são usados no infinitivo. Além disso, o aprendizado do PB como L2 obrigou os alunos 

a se habituarem a um sistema verbal diferente, mais rico que o de sua língua. 

 Observou-se, ainda, conforme os textos foram sendo produzidos, que os aprendizes 

foram reestruturando a gramática da L2, passando a utilizar uma flexão verbal mais adequada ao 

esperado nas estruturas do PB. Isso parece confirmar uma das hipóteses iniciais deste trabalho, 

ou seja, a de que os sujeitos avaliados seriam capazes de representar as estruturas que do PB em 
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suas produções. Além disso, essa capacidade de reestruturação da gramática da L2 parece 

comprovar a outra hipótese assumida no início deste trabalho, ou seja, a tese de que todos têm 

uma faculdade inata à linguagem e, por isso, de alguma forma, têm acesso aos mecanismos da 

GU. Este assunto, entretanto, não se esgotou com o trabalho realizado, pelo contrário, abre 

caminho para novos estudos e discussões futuras. 
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AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS CAUSATIVAS E CORRELATOS 

SEMÂNTICOS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO (PB) 

 

Ana Caroline da Silva Pereira 

 

Resumo: Através da análise de dados longitudinais da fala de três crianças entre 1;8 e 3;8 anos de idade, em 
contextos variados de interação familiar, este trabalho visa descrever de que maneira e em quais situações a 
criança, de forma espontânea, produz estruturas causativas (ECs). Prototipicamente, há argumentos a serem 
preenchidos, como o agente desencadeador da ação e o paciente que sofre mudança de estado, para que uma 
relação de causa seja estabelecida na sentença (TALMY, 2000). Porém, a hipótese a ser testada neste trabalho é a 
de que a criança é capaz de estabelecer tais relações sem, necessariamente, preencher todos os argumentos. Ou 
seja, a criança é capaz de produzir relações de causa mesmo quando argumentos “essenciais” não são 
preenchidos na fala. Nessas situações, em que não há o preenchimento absoluto dos argumentos, o contexto de 
interação completa a relação de causa na estrutura, o que aponta para a noção de caráter perceptual que as 
crianças têm das ECs (FIGUEIRA, 1981). Percebe-se, também, que a criança é capaz de compreender e 
assimilar a EC nas sentenças do outro antes mesmo de começar a produzir sentenças causativas próprias 
(SLOBIN, 1980). Para além disso, é possível observar que, precocemente, a criança consegue produzir relações 
de causa mesmo em enunciados reduzidos, muitas vezes constituídos somente por um verbo, o que atesta que, 
em fase inicial, a noção de causa se encontra no verbo, e apenas em fase avançada passa a ser estruturada na 
sentença, para então a criança passar a produzir ECs prototípicas (e.g. “Eu machuquei o zoelho!” A. 2;7), com 
sentenças em que há maior preenchimento dos argumentos e menor dependência contextual. Em suma, o 
trabalho tratará da análise do recorte de dados selecionado, com o objetivo de realizar o mapeamento da 
produção dos diferentes tipos de ECs em idades correlatas. 
Palavras-chave: causa; semântica; estruturas causativas; aquisição. 

 

1. Introdução 

 

A entidade linguística verbo prevê um número X de lacunas, cujo preenchimento é 

responsabilidade de argumentos. Como “moldes” para as sentenças, os verbos antecipam 

argumentos indispensáveis que, de maneira a exercer uma função específica, se relacionam ao 

verbo, que traz consigo uma grade de papéis temáticos (CASTILHO, 2010, ILLARI; BASSO, 

2008). Nesta pesquisa, trabalhamos com a noção de causa e estudamos como a produção de 

estruturas causativas aparece na fala e interação de crianças em fase de aquisição, por meio de da 

análise de dados longitudinais e investigações empíricas. 

 

2. A pesquisa 
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A pesquisa da qual se ocupa o presente trabalho é voltada às relações de causa, mais 

especificamente, ao teste da hipótese de que crianças são capazes de estabelecer e compreender 

tais relações mesmo em estruturas causativas (ECs) em que há argumentos não preenchidos pela 

fala. 

Prototipicamente, argumentos como o agente desencadeador da ação e o paciente que 

sofre mudança de estado, devem estar presentes na estrutura para que uma relação de causa seja 

estabelecida na sentença (TALMY, 2000) (e.g. “Eu machuquei o zoelho” A. 2;7). Porém, através 

da análise de dados longitudinais da fala de crianças entre 1;8 e 3;8 anos de idade, em contextos 

variados de interação, bem como a análise de resultados de pesquisas empíricas, este trabalho 

visa descrever de que maneira e em quais situações a criança, de forma espontânea, produz ECs, 

além de testar a hipótese de que são capazes de produzir relações de causa mesmo quando 

argumentos “essenciais” não são preenchidos na fala. Nessas situações, em que o preenchimento 

absoluto dos argumentos não é feito pela fala, o contexto de interação completa a relação de 

causa na estrutura, 

 

Ex: AL. 2;1 

AL. Aaa... Funciona mais u... funciona mais 

T. Nem funciona mais? Quem estragou? Quem quebrou? 

(10 segundos, barulho de um violão de brinquedo) 

AL. [inint.] ... tio... 

T. Quê? 

AL. Hmmm... hm... eu quebei 

 

o que aponta para a noção de caráter perceptual que as crianças têm das ECs 

(FIGUEIRA, 1981). 

Faz parte da pesquisa, também, a noção de que a criança é capaz de compreender e 

assimilar a EC nas sentenças do outro antes mesmo de começar a produzir sentenças causativas 

próprias (SLOBIN, 1980). 

Paraalém disso, pretende-se verificar se, precocemente, a criança consegue produzir 

relações de causa em enunciados reduzidos, muitas vezes constituídos somente por um verbo, a 
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fim de defender que, em fase inicial, a noção de causa é ancorada pelo contexto e apenas em fase 

avançada passa a ser estruturada na sentença (e.g.“Ó... eu ri... riquei tudo seu papel” AL.2;3). 

 

3. Materiais e métodos 

 

Os dados longitudinais apresentados neste trabalho foram coletados durante o 

desenvolvimento do projeto de pesquisa “Construção de Banco de Dados para Estudos em 

Aquisição de Tempo e Aspecto”, executado entre 2007 e 2011, sob coordenação da Professora 

Doutora Teresa Cristina Wachowicz, na UFPR, sob inscrição 200722203 (Banpesq/UFPR). 

Nesse projeto, quatro crianças (Bi, B, AL e A) foram gravadas periodicamente em ambiente 

doméstico a partir de 1;8 até 4,03. 

 Materiais utilizados: 3 gravadores digitais. 

 

3. Percurso teórico 

 

Nosso percurso teórico se inicia nas Gramáticas Descritivas e a maneira como abordam a 

questão do verbo. Castilho (2010) nos trouxe uma visão multissistêmica da linguagem, em que a 

língua é tratada como um sistema complexo e dinâmico e que pressupõe uma multiplicidade de 

questões a serem analisadas acerca de um mesmo fenômeno linguístico. Castilho (2010) trouxe, 

também, uma noção de gramaticalização diferente da clássica, em que o fenômeno é tratado 

como um processo gradual e unidirecional. Para o autor, toda expressão linguística exibe 

características lexicais, discursivas, semânticas e gramaticais ao mesmo tempo, afinal, essas 

categorias acontecem juntas no ato de fala.  Nas Gramáticas encontramos o verbo como uma 

espécie de “molde” da sentença, que prevê um número X de lacunas, cujo preenchimento é 

responsabilidade de argumentos (essenciais ou não), que se relacionam ao verbo estruturando 

uma relação específica (CASTILHO, 2010; ILLARI; BASSO, 2008). 

Como o foco de nossos estudos são as Estruturas Causativas (ECs), partimos para Slobin 

(1980) para falar em Primitivos ou Universais Semânticos e estabelecer a Relação de causa como 

                                                 
3 O projeto desenvolveu-se entre 2007 e 2011, período em que o SCHLA não incluía um Comitê de Ética. Hoje, através do Comitê 
Setorial e com base na resolução 264/2012, a coordenadora encaminhará o processo de liberação do uso de dados. 
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um deles. O que, basicamente, consiste em afirmar que a criança é capaz de compreender e 

assimilar a causa nas sentenças do outro antes mesmo de começar a produzir ECs próprias. 

A partir de então, seguimos para a abordagem sociointeracionista de Figueira (1981) para 

relacionar o papel do contexto de interação ao processo de compreensão e produção de 

sentenças causativas, já que também há um plano social envolvido uma vez que fazemos a análise 

continuada de turnos conversacionais. 

Daqui, partimos para a semântica cognitiva de Talmy (2001), que aborda a estruturação da 

linguagem a partir representações mentais da mesma, trazendo à nossa pesquisa a noção de que 

pelo menos quatro operações cognitivas específicas (Domínio Espaço- temporal, Distribuição 

de Atenção, Perspectiva e Encaixamento ou ‘Nesting’) originam os primitivos semânticos do 

verbo, tais como a causa. 

 

4. Resultados e discussão 

 

Em relação à hipótese de que as crianças são capazes de produzir e compreender relações 

de causa mesmo quando argumentos “essenciais” não são preenchidos na fala, bem como 

evidências de que a criança produz relações de causa em enunciados reduzidos, muitas vezes 

constituídos somente por um verbo, observamos: 

Ex: Bi: 1;9 
Bi. Ó. 
P. E que’dê o Cacá? 
Bi. Bôô. 
P. Ééé? Você derrubou, filha? 
Bi. ... 
P. Junta. 
 
Ex: B: 3;6.18 
B: O rei ia matar esse cara. 
M: Por que o rei queria matar esse cara? 
B: Esse daqui, ólha. 

 

Ao observar os recortes de dado apresentados, percebe-se que a tendência é que os 

argumentos sejam cada vez mais preenchidos na fala a medida que a criança se desenvolve. Ou 

seja, em fase mais avançada a tendência é produzir cada vez mais sentenças em que há maior 

preenchimento dos argumentos e menor dependência contextual. 
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Nossos trabalhos empíricos trabalham com crianças e adultos em diferentes faixas- 

etárias, para que possamos observar se a tendência se estende ao longo do desenvolvimento e até 

a fase adulta. 

Nosso experimento de produção eliciada consiste na apresentação de dois vídeos em que 

um carrinho de brinquedo é martelado por uma moça e um rapaz derruba uma  bola. Ao fim da 

apresentação de cada vídeo, perguntamos “O que aconteceu?” e observamos para o primeiro 

vídeo: 

Ex: G. 1;9 
“bôôôô” 
Ex: E. 2;5 
“Ih, tebô ele.” 
Ex: K. 4;4 
“Ela pego o martelo e bateu no bu.” 
Ex: M. 8,3 
“Ela bateu no carrinho.” 
E para o segundo: 
Ex: G. 1;9 
“iiiiuu” 
Ex: E. 2;5 
“Deubô ele” 
Ex: M. 6;8 
“Ele derrubou o ovo.” 

 
Estes recortes de dados exemplificam o principal resultado que buscamos com nossas 

pesquisas empíricas; é possível observar o percurso de desenvolvimento da produção de ECs na 

fala da criança, que vai de produções vazias de argumentos para sentenças cada vez mais 

preenchidas. 

 

5. Considerações finais 

 

Os questionamentos levantados nessa fase inicial da nossa pesquisa podem ser 

interessantes para pesquisas futuras relacionadas ao fenômeno da causa. Ainda em curso, nosso 

trabalho pretende desenvolver outras dessas questões e aprofundar as que já tiveram a pesquisa 

iniciada, a fim de que consigamos apresentar generalizações e resultados mais fortes em relação 

às ECs. A princípio, nosso objetivo foi cumprido, contudo, nosso estudo continua e, ao finalizar 

nossas pesquisas, elas serão de grande importância para a conclusão final do trabalho. 
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AQUISIÇÃO DE TEMPO NO PB: UMA PROPOSTA DE INVESTIGAÇÃO 

 

Denise Miotto Mazocco 

 

Resumo: Este trabalho apresenta uma proposta inicial de análise de dados de aquisição de tempo no português 
brasileiro. Para tanto, parto de dados longitudinais e dados de produção de narrativa (parte banco de dados do 
projeto Primitivos semânticos, nomes e aquisição de estrutura argumental no PB, da UFPR, iniciado em 2012), a 
fim de discutir uma das hipóteses que guia os trabalhos em relação à aquisição de tempo e aspecto: Hipótese do 
Aspecto em Primeiro Lugar. Segundo Wagner (2001), por essa hipótese o aspecto precede o tempo na aquisição 
e a criança tenderia a usar o perfectivo e o passado, com predicados télicos, como em cabo, cendeu, e o 
imperfectivo e o presente com predicados atélicos, como em anda, tá correndu. Porém dados de produção de 
narrativa mostram variações no tempo verbal, independente dessa correlação: os eventos de dormir e escovar os 
dentes, em uma sequência de imagens apresentadas aos sujeitos da pesquisa, são descritos por eles como tava 
dormindo, tá dormindo, dormiu e tá escovando o dente, tava escovando o dente, escovou o dente, vai escova os 
dentes. Partindo dessa análise, discuto caminhos para investigação da compreensão e produção de tempo em 
crianças em fase de aquisição do PB. 
Palavras-chave: aquisição; tempo; aspecto. 

 

1. Introdução 

 

Este trabalho objetiva apresentar uma discussão inicial e uma proposta de investigação 

sobre aquisição de tempo no PB. Para tanto, tomo com base Wagner (2012), em que a autora faz 

um panorama sobre a aquisição de tempo, aspecto gramatical e aspecto lexical, como dados do 

inglês. 

Wagner (2012) apresenta diferentes experimentos que visam a testar a Hipótese do 

Aspecto em Primeiro Lugar (Aspect First Hypothesis – AFH), segundo a qual o aspecto precede 

o tempo na aquisição. Além disso, de acordo com essa hipótese, crianças, antes dos 2 anos e 

meio, tendem a usar o perfectivo e o passado, com predicados télicos (1) e o imperfectivo, o 

presente e o progressivo com predicados atélicos (2). 

 (1) “cabo”, “cendeu”.    

 (2) “anda”, “tá correndu’. 
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Partindo desse ponto, procuro dialogar as conclusões de Wagner com dados longitudinais 

de crianças em aquisição do PB4. 

 

2. Tempo e Aspecto 

 

Antes de entrar no trabalho de Wagner (2010), é importante retomar os conceitos de 

tempo, aspecto gramatical e aspecto lexical. O primeiro consiste na localização de um evento 

com relação a um ponto de referência no tempo (REICHENBACH, 1947; SMITH). Já o 

aspecto lexical (ou acionalidade) consiste na propriedade dos verbos de denotarem informações 

temporais, para além da referência a passado, presente e futuro. Vendler (1967) divide os verbos 

em quatro classes acionais: estados (ex.: ser, gostar...), atividades (ex.: andar, correr...), achievements 

(ex.: quebrar, achar...) e accomplishments (ex.: ler um livro, desenhar um círculo). Segundo 

Rothsthein (2004), os estados são situações não dinâmicas, as atividades são processos que não 

determinam um ponto final, achievements são eventos quase instantâneos e os accomplishments são 

processos que pressupõem um ponto final. Rothsthein5 (2004, p.7) destaca a telicidade, 

propriedade que divide estados e atividades de achievements e accomplishments. Os dois primeiros 

são eventualidades atélicas, isto é que não determinam um ponto final; já as eventualidades do 

segundo grupo são télicas, uma vez que consistem em movimentos em direção a um ponto final. 

Por fim, como aspecto gramatical, entendemos, seguindo Smith (1997), que se trata de um 

ponto de vista sobre o evento, que o recorta como ação completa (3), em andamento (4): 

 
 (3) a. João andou 
    b. João leu o livro 
 (4) a. João estava andando 
    b. João estava lendo o livro. 

 
 

Nota-se que eventos télicos (3b e 4b) e atélicos (3a e 4a) podem ocorrer tanto no 

perfectivo quanto no imperfectivo. 

                                                 
4 Os dados longitudinais de aquisição do PB são retirados do O banco de dados construído como parte do projeto “Primitivos 
semânticos, nomes e aquisição de estrutura argumental no PB", da UFPR (iniciado em 2012). 
5 Vários autores discutem as características acionais do verbo. Como não é nosso objetivo discuti-las aqui, mencionamos apenas 
Rothstein (2004), dado o destaque que ela dá à telicidade, propriedade importante para os trabalhos de aquisição de tempo e aspecto. 
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Na aquisição, esses elementos são analisados juntamente, visando, entre outras, duas 

hipóteses. A primeira, de Bertinetto (2009), de que o que é inicialmente adquirido é o sistema 

ATAM – acrônimo que compreende Acionalidade, Temporalidade, Aspecto e Modalidade. De 

acordo como autor, inicialmente esses elementos estão interligados e, durante o processo de 

aquisição, a criança os desintegraria tendo como referência a fala do adulto. A segunda é a do 

Aspecto em Primeiro Lugar, sobre a qual discute Wagner (2012). 

A autora parte de evidências estatísticas que dividem a aquisição de tempo e aspecto em 

duas classes (conforme a tabela a seguir), formadas pela relação entre telicidade, aspecto 

gramatical e tempo: 

 

 

(WAGNER, 2012, p.5) 

 

3. Aquisição e Aspecto Lexical 

 

Com relação ao aspecto lexical, Wagner (2012) afirma que crianças tendem a distinguir 

predicados télicos de atélicos e produzem mais achievements do que accomplishments. 

Nesse ponto, Wagner (2010) destaca os que buscam restrições relacionadas ao aspecto 

lexical e os que procuram analisar a compreensão da estrutura argumental pela criança. 

Quanto aos primeiros, a autora exemplifica com restrições relacionadas aos predicados 

estativos: crianças adquirindo inglês tendem a usar a marca – s, terceira do singular, para 

predicados estativos –, enquanto que crianças adquirindo grego restringem o presente imperfeito 

a predicados estativos. 
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A respeito da compreensão da estrutura argumental, Wagner (2012) exemplificou com um 

teste que investigou o significado atribuído pela criança a um verbo “nonsense” quando aparecia 

em uma sentença transitiva ou intransitiva. As crianças trataram os verbos nos contextos 

transitivos como télicos e verbos nos contextos intransitivos como atélicos. Esse teste mostra 

que as crianças (antes dos 3 anos) são sensíveis à telicidade. 

Experimentos como esse com relação à telicidade visam também à testar a hipótese de 

que o aspecto lexical condicionaria a aquisição do aspecto gramatical e/ou do tempo, como 

veremos mais adiante. 

Nos dados do PB vemos, por exemplo, possíveis restrições na produção, como no caso 

do particípio que a princípio aparece com verbos achievements, como deitado, guardado, ligado, 

molhada, estragado nos dados abaixo: 

 

 (5) a) M: Olha aí ó, eu coloquei a calça no Júli  e tu nem olhou pra ele! 
          A: Ele ta detado! (A. 2.7) 
      b) M: E o avião do João Vítor? 
            A: Ee ta gardado. (A 3.3) 
       c) M: Não. 
           AL:  Olha, ta ligado ali. (A. L. 2.10) 
       d)  M: Olha essa foto. Quem que é essa? Que que CE tava fazendo? 
  AL: Ela ta moiada. (A. L. 2.10) 
        e) AL: Olha! Istagadu! Óia, o que que ta istagadu. (A.L. 2.10) 

 

Essa observação, porém, é preliminar. Precisamos de mais testes nesse sentido. 

 

4. Resultados e discussão 

 

Em se tratando do aspecto gramatical, observa-se que as marcas do progressivo e do 

perfectivo/passado aparecem cedo (em torno dos 18 meses). 

Nossos dados longitudinais confirmam, como em acabou, caiu e escrevendo: 

 

 (6) a) Be. papai... táá táá 
 M. mais? 
 Be. bô bô (Be 1.8) 
 b) M. cabô a história?... opa 
 Be. a-iu 
 M. caiu 
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 c)M. au au? A mãe vai tirá a água. 
   Be. bô (acabou) 
 d)M: Que que CE ta fazendo aí? 
 AL: Iquevendo. (A.L. 2,10) 

 

Além disso, Wagner (2012) afirma que crianças de dois anos compreendem que morfemas 

(de tempo e aspecto) podem ser segmentados como unidades separadas dos verbos. Em outro 

de seus testes, foi dado à criança um verbo “nonsense” e o contexto provocava a produção da 

forma infinitiva do verbo (O que ele quer agora? Ele quer...). Todas as crianças responderam 

satisfatoriamente. 

Nos dados de aquisição do PB, observamos pares contrastivos dos verbos no infinitivo e 

com a morfologia de tempo e aspecto, escrever/ escrevendo e comer/comendo: 

 

  (7) a) M: Que que CE ta fazendo aí? 

         AL: Iquevendo. (A.L. 2,10) 
     b) AL: Vamo pega assim um papel assim pra isquevê? 
         M: Esse é muito piquinininho. 
        AL: Mais dá pa isquevê. 
        M: Mamãe dexa ligado? Cê vai vê mais foto? 
         AL: Vô. 
      c) M: que que CE ta comendo? Tomô tudo? 
        AL: Vô comê mais, ó.... óó, eu to comendo. (Al 3.3) 

 

Uma questão importante referente à testagem da AHP diz respeito a que elemento, entre 

tempo, aspecto gramatical e lexical, condiciona o outro e se as crianças em fase de aquisição 

conseguem distinguir um do outro. 

Com relação à possível distinção de perfectivo de télico e imperfectivo de atélico, Wagner 

(2012) cita um teste em que foram mostradas para uma criança figuras ilustrando diferentes fases 

de um evento: um evento completo – uma menina sentada perto de uma casa já construída – e 

um evento incompleto em progresso – uma menina martelando um prego numa casa 

parcialmente construída. Diante disso, a criança deveria marcar as sentenças (i) Maria estava 

construindo uma casa e (ii) Maria construiu a casa, para cada figura. Como resultado, as crianças 

mostraram que compreendem uma sentença como imperfectivo+télico, embora seja algo que 

dificilmente produzem. 
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Kolberg e Wachowicz (2009), em análise do mesmo banco de dados longitudinais 

utilizado neste trabalho, observaram a correspondência entre aspecto gramatical e lexical, como 

em: 

 

 Atividades: m. Hem, será que o papai não vai chegá agora, pra almoçar? 
 A.Ai. (vai) 
 (Alisson, transcrição no. 01 (03/09/08), 1;9 ) 
 Estados: m. Onde tá a uva? 
 Be. Tá lá. 
 (Bernardo, transcrição no. 04 (06/04/09), 2;4) 
 Achievement: m. Acabô 
 Bi. Bô (acabou) 
 (Bianca, transcrição no. 02 (24/08/08), 1;7)(KOLBERG e WACHOWICZ, 2009, p.6). 

 

Outra questão diz respeito à distinção entre aspecto gramatical e tempo. 

Wagner (2001) testou a habilidade da criança de interpretar aspecto gramatical 

independente do tempo verbal. Crianças assistiram a um vídeo com um evento realizado em 

dois distintos lugares ao longo de uma estrada. Enquanto era realizado no segundo lugar, foram 

feitas questões na forma presente + imperfectivo e no passado + imperfectivo, tais como: Onde o 

gato estava montando/está montando o quebra-cabeça? 

Nesse teste as crianças acertaram a resposta quando a situação contrasta um evento 

completo com um incompleto, mas não quando contrastam dois eventos incompletos. Para 

Wagner (2012) isso sugere que as crianças de 2 não usam a informação temporal dêitica para 

resolver a questão, mas ainda usam a ideia da completude do evento. 

Dados do PB mostram que a produção do imperfectivo passado aparece depois dos 3 

anos: 

 

 (8) M: Que que você fez com o Alisson? 

 A: Eu peguei! (A 3.3) 
 M: E o que que você fez com ele? 
 A: Eu tavo berrando co ele e tavo dando o pa buza (bruxa) 
 
 AL: Cê vai tocá de ropa? Pu quê?! (Al (3.1)) 
 M: Porque eu tô de pijama. Cê vai assim? 
 AL: Podi? 
 M: Podi. 
 AL: Eu tavo c’o pajama. Aí tavo assim. 
 M: Cê vai de pajama? 
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 AL: Não, eu vô tucá di ropa. 

 

Logo, são necessários testes de compreensão, com objetivo de verificar se a criança 

distingue passado de perfectivo. 

 

5. Tempo 

 

A respeito da aquisição de tempo, Wagner (2012) destaca que há uma tendência de as 

crianças diferenciarem futuro de passado, antes de diferenciar passado de presente verbal, tanto 

no inglês quanto no polonês. 

Entretanto, Lopes et al. (2006) observou em dados de aquisição do português que as 

crianças (entre 1;8 e 3;7 anos) fazem a distinção presente e pretérito perfeito, juntamente com a  

distinção finito/não-finito (aspecto gramatical). 

Segundo a autora, a categoria de tempo é adquirida muito cedo pelas crianças e o tempo 

verbal mais utilizado por elas é o presente, possivelmente por indicar um fato localizado no 

tempo, no momento em que as crianças produziram as sentenças. 

Lopes et al (2006) destaca também o pretérito imperfeito, o qual é adquirido 

posteriormente, e o futuro, o qual é o menos falado pelas crianças. Nossos dados, porém, 

aproximam-se mais da constatação feita por Wagner (2012), uma vez que a ocorrência do futuro 

é significativa e a criança contrasta presente e futuro (10), passado e futuro (11) e presente e 

passado (12): 

 

 (9) M: Chama ela pra mim. Chama! 
 A: Dexa eu vou tila foto... (A. 2,7) 
 
 (10) AL. Vai passiá... Eu chiguio. Vai passiá (AL 2,10) 
 
 (11) AL.Eu liguei, ó... (AL 2,10) 
 t.Tá bom. (baixinho) 
 AL.Eu vô ligá di novo. [inint.] 
 
 (12)A: Vouuu vê! (A. 2,7) 
 M: Vê o quê? 
 A: Vô vê! Ela ta momindo 
 M: Ta dormindo? Chama ela de novo... 
 A: Tagaela, levanta! 
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 M: Ahm? 
 A: Ela momiu de novo! 

 

É necessário, entretanto, investigar se esse futuro, bem como o passado, que aparece nos 

dados é referente apenas ao contexto imediato da criança. Ao que parece, a criança, antes dos 3 

anos, ainda não produz construções referentes a um passado narrativo, por exemplo. 

Voltando à AFH, a grande questão a respeito da aquisição de tempo é se está 

condicionado ao aspecto gramatical e/ou lexical. Wagner (2012) destaca testes que visam a essa 

discussão. O primeiro mostra que até crianças de dois anos compreendem o tempo verbal. No 

teste em questão, foram mostradas para a criança duas figuras com o mesmo estado (ex. dois 

ursos felizes); outras duas figuras em que uma delas mudou de estado (ex. ficou triste). Às 

perguntas me mostre aquele que estava feliz e me mostre aquele que está feliz, crianças com 2 anos 

responderam satisfatoriamente. 

Porém, em um segundo teste, com predicados atélicos, as crianças não responderam 

satisfatoriamente, a perguntas como: Me mostre aquele que tá usando/estava usando meias. Segundo 

Wagner (2012), somente depois dos 4 anos, as crianças conseguem interpretar corretamente o 

progressivo passado. 

 

6. Considerações Finais 

 

O confronto do texto de Wagner (2012) com dados longitudinais de aquisição do PB 

permitiu observar a necessidade de experimentos específicos para o PB que visem a testar a 

hipótese do aspecto em primeiro lugar. 

 Mas além, ou até antes, disso, é preciso investigar se de fato o que aparece nos dados das 

crianças em fase de aquisição é uma marca de tempo ou aspecto. O uso do progressivo, por 

exemplo, como vimos anteriormente aparece cedo. Essa seria uma marca do tempo presente, 

assim como ocorre com falantes adultos? Nota-se que o presente genérico aparece 

posteriormente, como em queima e pula: 

 

 (13) T: Cê não gosta de café preto? 
 AL: Huuummm... “quama a boca”... “quama a boca” (falando pra dentro)   
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(AL 3.1.) 
 T: Fala direito que eu não to escutando o que você ta falando. Não  escutei o que 

você falou. 
 AL: Quema a boca. 
 (14) D. avião! você gosta de avião.. e esse? 
 B. shapo (sapo) (Ber 2.8) 
 D. sapo. como que o sapo faz? 
 B. ele pula no chão. 
  

Logo, não apenas testes de produção são necessários, mas também de compreensão. 

Trata-se, assim, de um caminho para investigar a distinção entre tempo e aspecto pela criança. 
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A AQUISIÇÃO DE LÍNGUAS E A MOTIVAÇÃO NA PERSPECTIVA DA 

PRAGMÁTICA COGNITIVA 

Marina Xavier Ferreira 

 

Resumo: Os seres humanos utilizam a linguagem como um dos meios de interação em um ato comunicativo, 
supondo que o que falam/ouvem lhes é mutuamente relevante. Nas aulas de Língua Espanhola, cremos que a 
dificuldade, ou o êxito, de aprendizagem por brasileiros está condicionado a diversos fatores, sejam cognitivos, 
linguísticos e/ou afetivos. Nosso objetivo neste estudo é descrever pelo vies da Pragmática como e quais 
inferências atuam no processo de ensino-aprendizagem de Língua Espanhola. Para tanto, analisamos duas 
situações-caso coletados nas aulas do curso de extensão de Espanhol (CLEC) da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa. Tomamos como base a Teoria da Relevância, postulada por Sperber e Wilson (2001) e a Teoria do Filtro 
Afetivo de Krashen (1987). Constatamos que o processo de ensino-aprendizagem não segue as expectativas 
cognitivas naturais do ser humano, que são obter um maior efeito e menor esforço de processamento. Portanto, 
o aluno deve estar motivado e com seu filtro afetivo baixo para que consiga utilizar seus conhecimentos de 
forma adequada no processamento, e que este lhe seja relevante. 
Palavras-chave: Ensino-aprendizagem, Pragmática, Espanhol 

 

 

1. Introdução 

 

Os estudos de aquisição de línguas tratam de diversos temas para o aprimoramento da 

aquisição e do ensino de línguas adicionais. Dentre os temas estudados, um dos mais 

significativos é a motivação. A motivação é conhecida no senso comum como uma força interna 

que cada indivíduo possui e que auxilia na realização de alguma tarefa. Além disso, muitos 

estudiosos afirmam que a motivação é uma das características individuais dos aprendizes de 

línguas, e que ela define como será este aprendizado. São inúmeros os teóricos que tratam da 

motivação na aquisição de línguas estrangeiras, alguns visando o lado cognitivo, como a 

integratividade ou a autodeterminação (GARDNER, 1959; RYAN & DECI, 2000); outros, o 

lado social, incluindo questões identitárias como o self e as culturas da língua alvo que os 

estudantes estão adquirindo (DÖRNYEI, 2010; NORTON, 2015). Outros, ainda, focam em 

como estimular a motivação dos alunos, por meio de atividades, autoconhecimento, etc. (TAPIA, 

2005; SCHWARTZ, 2014). Dessa forma, é de nosso interesse pesquisar como a motivação 

impulsiona (ou não) a aquisição de línguas, mas em uma perspectiva diferente: a perspectiva da 

pragmática. 
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Os estudos da pragmática têm recebido grande importância nos últimos anos e, 

diferentemente do que se acreditava anteriormente, ela dá conta de diversos temas de estudo, 

inclusive dos estudos em línguas adicionais. Atualmente, os pragmaticistas baseiam-se, em geral, 

em quatro teorias principais, a saber: a Teoria dos Atos de Fala, proposta por Austin (1962), a 

Teoria das Implicaturas, de Grice (1965), a Teoria da Relevância, escrita por Sperber e Wilson 

(1986) e a Teoria da Polidez, reformulada por Brown e Levinson (1987). 

Neste estudo, buscaremos coadunar as pesquisas de motivação na aquisição de línguas 

com a Teoria da Relevância, apesar de as demais teorias também poderem ser relacionadas ao 

assunto. Essa teoria defende que a Relevância é uma propriedade psicológica que engloba as 

demais propriedades existentes em nossa vida e na comunicação, ou seja, somente prestamos 

atenção ao que nos é relevante, e nossos esforços em conseguir uma informação que nos cause 

um grande efeito geram a Relevância. Logo, essa propriedade é natural do ser humano e guia a 

comunicação. 

Se assim o for, o contexto de sala de aula ou os demais contextos de aprendizagem e 

aquisição de línguas também são interferidos pela Relevância. Logo, as características da 

motivação podem ser relacionadas com as características da Relevância, visando um estudo mais 

completo da aquisição de línguas. Sendo assim, nosso objetivo, neste trabalho, foi associar a 

motivação à Relevância, buscando elencar alguns pontos convergentes. Para tanto, utilizamos 

como aporte teórico a Teoria da Relevância, de Sperber e Wilson (2001; 2005), Santos (2009; 

2013), Ryan e Deci (2000), Schwartz (2014), Tapia (2005) e Tapia e Fita (2015). 

 

2. O que é a relevância 

 

Em 1986, Sperber e Wilson formularam a Teoria da Relevância (doravante TR). 

Embasados em Grice (1965) e nas máximas conversacionais criadas pelo autor, Sperber e Wilson 

postulam que as quatro máximas poderiam ser incorporadas em uma: a máxima da Relação ou 

máxima da Relevância. Desta forma, os autores aprofundam os estudos de Grice (1965) e criam 

uma nova visão para comunicação. 
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Para Sperber e Wilson (2001), a relevância é um importante fator para a comunicação: 

segundo a TR, o ser humano só fará o processamento de alguma informação que valha a pena, 

sendo a relevância uma propriedade que comanda o processamento. Os autores defendem que o 

ser humano tem uma meta, uma tarefa permanente de aperfeiçoamento do processamento 

eficiente de informações, tendo consciência disso ou não. Esta meta, explicam os autores, seria o 

melhoramento do conhecimento do indivíduo (SPERBER; WILSON, 2001, p. 91). 

Na TR, o conceito de relevância não é o trivial, do senso comum, mas é uma propriedade 

psicológica de processos mentais. Destarte, a relevância, na TR, é uma propriedade não 

representacional, que não precisa ser representada nem computada para ser conseguida. Sperber 

e Wilson (2005) afirmam que a relevância tem a ver também com pensamentos, memórias e 

conclusões de inferências – que são as implicaturas. 

A relevância descrita pela TR é a causa dos processamentos dos indivíduos, uma 

característica básica da cognição humana, pois buscamos durante a comunicação a otimização da 

relevância. Sendo assim, a mente escolhe as informações mais relevantes para o processamento 

no contexto inicial. Ou seja, segundo a TR, procuramos a maximização da relevância nas 

informações processadas. Como todo processamento exige esforço, não daremos importância a 

um assunto que não nos valha a pena processarmos, só nos será interessante ter um esforço 

mental ao processar alguma informação se essa nos for notável e nos resultar em algum efeito. 

Sperber e Wilson defendem que a relevância pode ser comparada a níveis de 

produtividade, como uma relação de custo-benefício. Para que se obtenha relevância, é 

necessário um custo baixo de esforço nos processamentos de consumo de energia e um alto 

nível de efeito nos resultados obtidos. Esse seria, grosso modo, o modelo de funcionamento 

inferencial da mente. 

O esforço de processamentos é um ponto negativo, pois quanto maior o esforço no 

processamento, menor será o efeito cognitivo, assim como também o grau de relevância será 

reduzido. Pensemos em um estudante: quanto maior for o esforço ao processar um enunciado 

de seu professor, por exemplo, menor será o efeito cognitivo desse enunciado. Mas, se esse aluno 

estiver motivado e o esforço de processamento tiver um grau elevado de relevância, o efeito 
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cognitivo pode ser grande. Assim, ressaltamos que, na TR, é necessário um equilíbrio entre 

efeitos contextuais e esforço de processamento. 

Portanto, de acordo com os autores, um input (um enunciado, um som, uma visão, uma 

memória) é relevante quando ele se conecta com outras informações que temos na mente e 

quando essa entrada de dados aumenta ou modifica alguma informação que já temos disponível 

sobre qualquer tema. 

Logo, quando o ouvinte para de processar o input é porque suas expectativas de relevância 

foram satisfeitas, ou seja, ele alcançou o estágio psicológico da relevância ótima. Assim, de 

acordo com o princípio de relevância, um input será relevante para um indivíduo se o esforço 

mental para o processamento for pequeno e o efeito cognitivo for grande. 

 

3. Um olhar para a motivação 

 

A Motivação tem sido estudada por pesquisadores de diversas áreas, com suas raízes nos 

estudos da psicologia. Definições voltadas para a aquisição de segundas línguas concluem que a 

motivação é a energia, a direção, a persistência e a equifinalidade de todos os aspectos da 

ativação e intenção (RYAN, DECI, 2000). Segundo Dörnyei (2003), no domínio da aquisição da 

segunda língua (SLA), a motivação foi identificada como um dos fatores-chave que determinam 

a realização de L2. Ela serve como um ímpeto para gerar aprendizado inicialmente e, 

posteriormente, como uma força de sustentação para o processo de aquisição de uma língua 

alvo. 

Dentre vários estudiosos que tratam da motivação, apontamos para Tapia e Fita (2015) e 

Schwartz (2014), pois suas teorias de motivação no ensino vêm ao encontro de vários aspectos 

pragmáticos, o que nos ajuda a relacionar estas duas propriedades, a motivação e a relevância, ao 

se aprender uma língua. Acreditamos que, mesmo que os aspectos teóricos elencados pelos 

autores sejam debruçados sobre o ensino em geral, eles podem ser levados para as discussões de 

ensino de línguas adicionais. Tapia, Fita e Schwartz baseiam-se na teoria da autodeterminação de 

Deci e Ryan (2000), defendendo a divisão da motivação em extrínseca e intrínseca. 
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  De acordo com Schwartz (2014), sempre estamos motivados para algo, mas nem sempre 

para “o que deveríamos” ou para o que os outros esperam que estejamos motivados. Para ela, 

estamos motivados quando fazemos aquilo que nos significa. 

A autora afirma que, para Alonso Tapia (2005), a motivação é dependente-autônoma de 

fatores contextuais e pessoais, “considerando as especificidades dos sujeitos e dos ambientes de 

aprendizagem cuja maioria dos fatores está sob controle do professor” (SCHWARTZ 2014, p. 

13). Segundo Tapia e Fita (2015), os alunos estão motivados quando seu trabalho tem algum 

significado no contexto em que estão relacionados, podendo variar à medida que as atividades 

transcorrem. Além disso, o que pode ser interessante para uns, pode não ser para outros, pois 

cada indivíduo possui metas e expectativas diferentes. 

 

É preciso considerar que, quando os alunos estudam ou tentam realizar as diferentes tarefas 
escolares, se inicia um processo no qual desejo, pensamentos e emoções se misturam, 
configurando padrões de enfrentamento associados que têm diferentes repercussões na 
motivação e na aprendizagem. (TAPIA; FITA, 2015, p. 27) 

 

Para Schwartz (2014), a motivação adequada para o ensino existe quando se manifestam, 

por parte dos alunos, estes elementos: interesse, envolvimento, esforço, concentração e 

satisfação. Posto isso, a autora propõe considerar a diferença entre “as razões que consciente ou 

inconscientemente orientam uma pessoa para agir em determinada direção, com certa 

intensidade, as quais denominamos valores, interesses ou metas e que constituem a base da 

motivação”, e outros determinantes do comportamento, como relações com as capacidades 

cognitivas, o conhecimento prévio, os esquemas de pensamento, “que contribuem para 

desencadear a ação”, e os fatores contextuais que podem influenciar nas ações, inibindo-as ou 

facilitando-as (SCHWARTZ, 2014, p. 16). 

Dessa forma, Schwartz afirma que, ainda que o conceito de motivação estabelecido pela 

Psicologia se refira às razões pessoais que orientam as ações das pessoas em direção a metas, na 

aprendizagem, é necessário levar em conta outros fatores, como curiosidade, interesse e esforço, 

bem como o conhecimento prévio, esquemas de pensamento e o contexto situacional, que irão 

determiná-los. Logo, as metas que o estudante tem no momento da aprendizagem e as 

repercussões do alcance destes objetivos terão um grande peso na motivação, assim como a 
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interação dinâmica entre estas metas e repercussões e o contexto em que as tarefas se 

desenvolvem. Além disso, a atuação do professor pode interferir, qualificar ou anular os padrões 

motivacionais do aluno. 

Schwartz também destaca que a motivação, além de ser inicialmente despertada, deve ser 

retroalimentada com o passar do tempo, para que não seja perdida, como, por exemplo, em 

atividades repetitivas. A autora explica que muitos pesquisadores, ao estudarem a motivação, se 

atem a alguns pontos, ignorando outros, como alguns que estudam aspectos não cognitivos – 

impulsos, necessidades, fatores ambientais – e outros que estudam fatores cognitivos – 

expectativas, metas, valores, crenças, convicções –, e que o ideal seria uma pesquisa que 

contemplasse diferentes visões, como a relação entre pensamentos, afetos, motivação e ação. 

Ao tentar definir a motivação, Schwartz (2014, p. 18) defende que esta produz uma 

energia inerente às ações e comportamentos desencadeados por ela “que serão, geralmente, 

selecionados com base nas experiências prévias do sujeito”. A pesquisadora também ressalta que 

são os fatores cognitivos e afetivos que também influenciam na escolha, direção e qualidade da 

ação para se chegar a certo objetivo. Logo, o comportamento é desencadeado através da 

interação entre as características subjetivas dos indivíduos e o contexto específico. 

Segundo Schwartz, a motivação é uma característica inata do ser humano, o que 

impossibilita a sua ausência. Mas, de acordo com a autora, muitas vezes a motivação dos alunos 

não alcança os limites desejados pelos professores. Schwartz atribui isso a fatores externos, que 

estão fora do indivíduo, a exemplo de condições físicas, sociais, psicológicas, emocionais, como 

também crenças, valores e conhecimentos, mas não aponta como esses fatores levam à 

diminuição da motivação no aluno. Tapia e Fita (2015) defendem que existem três tipos de 

fatores que definem maior ou menor interesse nas atividades a serem realizadas: o significado 

que possuem, as probabilidades que consideram ter que superar, e o custo, em termos de tempo 

e esforço, que terão para conseguir realizá-las. 

Ao relacionar seus estudos com a prática docente, Schwartz (2014) afirma que existem 

estratégias que podem auxiliar na manutenção da motivação durante a aprendizagem, e que estas 

estratégias “precisam considerar que a intenção de aprender não é estática, ela é dependente da 

continuidade das interações que dela se originar” (SCWARTZ, 2014, p. 53). Assim, Schwartz 
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defende que o que ocorre na sala de aula é dependente do contexto criado pelo professor 

(contexto situacional), que interage com a individualidade dos alunos, influenciando na 

motivação para aprender. 

Outro ponto importante nos estudos de Tapia (2005) e Schwartz (2014) é que eles 

defendem que muitas vezes o professor remete, em sua fala, representações prévias dos alunos 

que não são as pretendidas por eles. Assim, Schwartz (2014, p. 66) afirma que “quando o 

professor introduz uma ‘nova’ informação, a compreensão desta depende de que os alunos 

sejam capazes de relacioná-la e integrá-la com o que já construíram, já aprenderam, já 

conhecem”. Dessa forma, segundo a autora, o que importa para o professor, em relação ao 

aluno, são os conhecimentos prévios, as hipóteses já formuladas e os esquemas de pensamento. 

Alonso Tapia (2005) também defende a importância do professor planejar estratégias para 

que os alunos percebam a relevância do que estão aprendendo, a utilidade para suas vidas, como 

auxílio na motivação dos alunos. Logo, o custo da aprendizagem dependerá das respostas que o 

aluno encontra quando é necessário esforçar-se em direção a uma meta. Assim, sua pergunta 

será “esta ação me interessa?”, ou “essa ação me será útil?”. 

 

4. Em direção a uma conclusão 

 

Diante dos pressupostos elencados por Tapia e Fita (2005, 2015) e Schwartz (2014), 

pudemos perceber que alguns teóricos levam em consideração muitos fatores pragmáticos em 

suas pesquisas, como o conhecimento prévio do aluno, suas afetividades e o contexto em que 

estão inseridos. Isso nos leva a afirmar que muitos pesquisadores instintivamente (e não 

intencionalmente) já consideram que fatores pragmáticos estejam relacionados com os estudos 

de ensino-aprendizagem de línguas. 

Se considerarmos que o processo de ensino-aprendizagem também depende desta 

exigência mental de menor esforço e maior efeito, percebemos que ele não segue esse princípio 

natural de relevância dos seres humanos, pois quando aprendemos algo, por mais relevante que 

seja, fazemos um grande esforço. Assim, o que aprendemos nos é relevante apenas se esse 

esforço cognitivo desprendido gerar um grande efeito. 
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Logo, para que possamos continuar aprendendo uma língua e haja um grande efeito – 

mesmo que o esforço também seja grande –, é necessário que estejamos motivados, e que esta 

motivação seja retroalimentada pelo efeito. Dessa maneira, o efeito cognitivo que gera a 

relevância também auxilia na motivação, permitindo a aprendizagem da língua e sua posterior 

aquisição. 

Por conseguinte, a Motivação e a Relevância estão relacionadas à individualidade dos 

alunos, pois, como afirma Schwartz (2014), cada estudante tem suas metas e expectativas, bem 

como seu conhecimento de mundo. Como já colocamos acima, a autora afirma que o 

comportamento motivado é desencadeado através da interação entre as características subjetivas 

dos indivíduos e o contexto específico. Essa relação também gera a relevância – que depende 

das idiossincrasias dos indivíduos, bem como de seu contexto situacional específico e do 

contexto mental. Além disso, tanto a relevância como a motivação serão individuais, ou seja, 

cada aluno terá seu grau do que lhe é relevante e do que lhe motiva. 

Outro aspecto que podemos comparar é a relação custo-benefício de efeito e esforço. 

Para a TR, algo nos é relevante se tem um efeito cognitivo grande para um esforço pequeno. 

Segundo Schwartz (2014), a motivação para aprender algo tem um custo de tempo e esforço. A 

autora ainda afirma que a motivação se manifesta quando há esforço. Então, verificamos mais 

um ponto em comum entre estas duas propriedades. 

Em consonância, o efeito contextual proposto pela TR pode ser comparado com o efeito 

final proposto por Schwartz (2014), e, como já dissemos, esse efeito retroalimenta a motivação e 

a relevância, pois quando um aluno aprende algo e aquilo lhe traz prazer, ele continua com um 

alto grau de motivação, e, ao mesmo tempo, aquilo se mantém relevante. Por conseguinte, se o 

aluno não entender algum ponto na aula, se o tema não for interessante para ele, ou ocorrer 

qualquer outra situação semelhante que torne a aula – assim como prestar atenção no que está 

acontecendo – menos relevante, seu grau de motivação cairá, bem como seu desempenho. Isso 

posto, Tapia e Fita (2015) e Schwartz (2014) afirmam que a motivação pode diminuir por fatores 

externos ao indivíduo, como também por condições físicas, sociais, psicológicas, emocionais, 

crenças, valores e conhecimentos. Os fatores internos elencados pelos autores também aparecem 
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na TR como determinantes para a relevância, o que nos remete a mais uma semelhança entre as 

duas propriedades. 

Concluímos que a motivação é uma propriedade da psicologia cognitiva que influencia 

diretamente no ensino-aprendizagem de línguas adicionais. Evidenciamos também outra 

propriedade importante para o ensino-aprendizagem de língua: a relevância. Pudemos perceber 

que as características de ambas as propriedades são semelhantes, a exemplificar por sua 

dependência com o efeito cognitivo. A motivação não existe se não houver um esforço, e não é 

mantida se esse esforço não gerar algum efeito pela aprendizagem. Por sua vez, o princípio 

natural de relevância do ser humano é processar um input com menor esforço e maior efeito, 

mas, como vimos acima, o processo de ensino-aprendizagem não vai ao encontro desse 

princípio. Assim, ao aprendermos algo, é necessário depreender um grande esforço, e o efeito só 

será equivalente se para o aluno for relevante o que ele está aprendendo, e se estiver motivado. 

Portanto, podemos dizer que existe uma relação entre as propriedades motivação e 

relevância, e essa relação está sustentada no efeito cognitivo. Ademais, há outras semelhanças 

nesta interface, como a dependência das idiossincrasias dos indivíduos, o contexto (situacional e 

cognitivo) e o conhecimento de mundo dos alunos, bem como seus conhecimentos anteriores 

para que possam aprender. 

Por fim, pudemos perceber que muitos autores que estudam a motivação, incluindo os 

que não foram citados neste texto, utilizam fatores e características pragmáticas em suas 

pesquisas, mesmo sem perceber. Isso se dá porque a pragmática é uma ciência nova e tem sido 

reconhecida nos últimos anos. Desta forma, acreditamos que os estudos pragmáticos têm muito 

a auxiliar em diversas áreas de estudos, principalmente nas que também estudam a linguagem, 

como é o caso das pesquisas de ensino-aprendizagem e aquisição de línguas adicionais. 
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INGLÊS COMO LÍNGUA FRANCA E OUTRAS TERMINOLOGIAS 

 

Larissa Borba de Menezes 

Resumo: Diversos estudos na área da Linguística Aplicada pretendem dar conta do fenômeno do uso da língua 

inglesa no mundo globalizado. É inegável que vivemos um momento de interconectividade gigantesca entre as 

pessoas ao redor do mundo: podemos nos comunicar com pessoas em qualquer canto do planeta, a qualquer 

hora, instantaneamente. Não é menos óbvio dizer que essas pessoas que habitam cantos diferentes do planeta 

azul falam línguas diferentes. Ou é? Que língua é utilizada para estabelecer essa comunicação que tem tudo para 

ser caótica? Alguns responderiam prontamente: inglês. De fato, formas relacionadas à língua inglesa aparecem no 

cenário da globalização como possibilitadoras de entendimento entre duas ou mais pessoas com diferentes 

línguas maternas. Mas isso é inglês? Algumas propostas têm surgido para nomear o fenômeno: inglês como 

língua internacional, inglês global, ingleses mundiais, inglês como língua franca, entre outras. A proposta desta 

comunicação é apresentar, com base principalmente nos trabalhos dos autores Alastair Pennycook, Barbara 

Seidlhofer, Braj B. Kachru, Jennifer Jenkins e Kanavillil Rajagopalan, as diferentes terminologias que aparecem 

nesse cenário e as ideologias e conceitos por trás delas. 

Palavra-chave: inglês como língua franca, LFI, ILI, ILG, IM, WE. 

 

1. Introdução 

 

Este artigo tem por objetivo fazer uma apresentação do contexto dos estudos voltados 

para a situação da língua inglesa no mundo globalizado, bem como expor brevemente algumas 

das terminologias correntes e as ideologias que representam. O inglês é a língua franca da 

globalização, o que consequentemente resulta num número muito maior de falantes não nativos 

do que nativos (CRYSTAL, 2010). Entretanto, há uma aparente idealização do falante nativo 

como “dono legítimo” da língua inglesa, natural e obviamente proficiente e, portanto, como 

modelo a ser atingido. Consequentemente, os falantes não nativos — apesar de superarem em 

número os nativos — são colocados em posição inferior, eternamente impossibilitados de atingir 

o modelo ideal a que são apresentados. Os linguistas aplicados que se dedicam ao estudo de 

inglês como língua franca (ou global, internacional, mundial, etc.) se propõem a questionar a 

validade desses pressupostos e a subvertê-los, na tentativa de proporcionar maior 

empoderamento aos falantes não nativos de inglês, particularmente em contextos internacionais. 
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2. Contextualização 

 

O surgimento de estudos sobre a situação da língua inglesa no mundo se dá no contexto 

da globalização e dos avanços tecnológicos. No senso comum, fala-se bastante da sensação de 

que o mundo encolheu, de que as nações, culturas, economias, políticas e pessoas estão mais 

próximas e têm acesso facilitado umas às outras. O conceito de “distância” fica ainda mais 

relativo, pois muitos quilômetros de mar e terra podem ser percorridos em segundos, através de 

poucos cliques numa tela de computador, possibilitando, por exemplo, que duas pessoas em 

continentes diferentes se vejam virtualmente de maneira instantânea. 

Segundo DEWEY (2007), essa grande interconectividade proporcionada pela 

globalização e pela tecnologia em contínuo desenvolvimento proporciona uma difusão acelerada 

e intensa de informações, o que resulta em dois efeitos possíveis: a desfamiliarização com o que 

é local e familiarização com o que é global. Ou seja, o que está geograficamente mais distante 

pode se tornar mais familiar do que aquilo que está geograficamente mais próximo. 

Assim como os sentidos de local e global tornam-se imprecisos, também diversos outros 

sentidos passam por certa desestabilização. Como coloca SEIDLHOFER (2009), as 

características que constituem o que entendemos por comunidade e por variedade linguística são 

diferentes no cenário atual do que eram em cenários anteriores e, por isso, são conceitos que 

devem ser revistos. É dentro dessa perspectiva que se faz necessário lançar um olhar sobre a 

língua inglesa, que aparentemente se torna mais globalmente “familiar” e ganha mais espaço para 

variações. Buscando colocar em foco tais questões pertinentes à nossa contemporaneidade, 

alguns estudos na área de Linguística Aplicada discutem o que acontece com o inglês no 

contexto de mundo globalizado, como conceitos de comunidade e identidade são afetados, e que 

outras questões estão relacionadas ao sujeito, à sociedade e à educação. 

 

3. Miopia paradigmática e a necessidade de nomear diferentemente 

 

RAJAGOPALAN (2008) afirma que é óbvio para todos que a língua inglesa está 

rapidamente se espalhando pelo mundo. Isso quer dizer que há cada vez mais pessoas falando 
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inglês, pessoas de diferentes nacionalidades, pessoas com outras línguas maternas, pessoas que 

utilizam o inglês como língua internacional, como língua global, como língua mundial, como 

língua franca. Segundo CRYSTAL (2010), o número de falantes de inglês como língua materna é 

enormemente inferior ao número de falantes de inglês como língua não materna: 400 milhões 

contra mais de um bilhão, respectivamente. Tal fato parece evidenciar a pertinência de se 

investigar o que acontece no uso da língua inglesa no mundo. 

O que significa dizer que há tantas pessoas falando inglês como língua internacional, 

global, mundial ou franca? Por que tantos nomes diferentes surgem para referir ao mesmo 

fenômeno? Qual é o impacto desse fenômeno? Perguntas como essas parecem colocar sob os 

holofotes questões mais fundamentais sobre o que se considera ser uma língua, uma variedade, 

uma comunidade linguística, e outros conceitos que necessariamente devem pressupor que as 

perguntas sejam legítimas e dignas de investigação. Ou seja, é preciso desafiar conceitos 

relacionados à língua e variação para que se considere válido olhar para “variedades” que tendem 

a ser marginalizadas e não aceitas enquanto variedades. É preciso se libertar do que KACHRU 

(1996: 242) chamou de “miopia paradigmática”: a tendência de “marginalizar quaisquer 

perguntas—teóricas, metodológicas e ideológicas—que desafiam os paradigmas anteriores ou 

buscam respostas apropriadas às novas funções globais da língua inglesa6”. 

Segundo SEIDLHOFER (2009), a globalização e os avanços tecnológicos têm provocado 

alterações nas formas como as pessoas se comunicam e convivem, e, consequentemente, nas 

relações que as pessoas estabelecem entre si, nas formações de suas identidades, nos 

entendimentos que têm do outro. Apesar das diversas mudanças aparentes, a autora afirma que 

as categorias e conceitos (até então) estabelecidos não são representativos dos novos fenômenos, 

e que não dão conta de explicar a natureza das mudanças. Seidlhofer cita o caso da língua inglesa 

no contexto da globalização (a terminologia que escolhe utilizar é Inglês como Língua Franca) 

como exemplo dessa desproporção, e critica: 

 

Fechar os olhos diante da realidade contemporânea do inglês como língua franca somente 
porque não conseguimos facilmente encaixá-lo em categorias conhecidas de “variedade” e não 

                                                 
6 No original: “to marginalize any questions—theoretical, methodological, and ideological—which challenge the 

earlier paradigms or seek answers appropriate to new global functions of  English.” 
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desejamos chamar seus usuários de uma “comunidade” é, portanto, um caso de miopia 
paradigmática.7 (SEIDLHOFER, 2009: 239) 

 

A crítica se refere à marginalização dos estudos sobre inglês como língua não materna 

utilizada ao redor do mundo, que tradicionalmente não se encaixa na tradicional categoria de 

variedade e, por não se adequar, é frequentemente considerada indigna de descrição e estudo. O 

que a autora propõe é que as categorias existentes sejam alteradas para que o fenômeno possa 

ser incluído, estudado, validado. Em outras palavras, o que Seidlhofer alega, utilizando o termo 

cunhado por Kachru, é que o fenômeno não deixa de existir simplesmente porque as 

ferramentas atuais não permitem sua investigação; portanto, defende que o fenômeno não seja 

marginalizado ou ignorado para que categorias pré-existentes sejam mantidas, mas que, ao 

contrário, as categorias e os conceitos que elas envolvem sejam adaptados para incluir e 

possivelmente descrever a realidade do fenômeno. 

Nesse sentido, os pesquisadores que se propõem a investigar a realidade da língua inglesa 

enquanto possibilitadora de comunicação entre falantes de diferentes línguas maternas 

selecionam diferentes aspectos do fenômeno que consideram importante iluminar, questionar e 

discutir. A nomenclatura que elegem para falar do fenômeno que foge das categorias ditas 

tradicionais é representativa dos conceitos que fundamentam seus estudos, e servem de 

sustentação para os argumentos que buscam emoldurar a realidade. 

SEARGEANT e TAGG (2011) citam Searle (1985) para discorrer sobre o que o último 

chamou de “direção de ajuste ‘palavra-mundo’, em que o termo empregado (a palavra) 

represente mais satisfatoriamente (ou de forma mais útil) a realidade do fenômeno (o ‘mundo’) e 

possa, assim, ser utilizada como uma categoria conceitual precisa para análise8” (SEARGEANT 

& TAGG, 2011: 499). Tal colocação parece apropriada para explicar a existência de diferentes 

formas de nomear o fenômeno que é a língua inglesa no contexto da globalização: há uma busca 

                                                 
7 No orginal: “Closing our eyes to the contemporary reality of  English as a lingua franca just because we cannot 

neatly slot it into familiar categories of  ‘variety’ and do not wish to call its users a ‘community’ is therefore a case 
of  paradigm myopia.” 

8  No original: “‘word-to-world’ direction of  fit, whereby the term employed (the ‘word’) most satisfactorily (or 
usefully) represents the actuality of  the phenomenon (the ‘world’), and can thus be used as an accurate 
conceptual category for analysis.” 
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pelo ajuste palavra-mundo, para que a terminologia selecionada represente de forma adequada o 

fenômeno em questão e seus aspectos mais relevantes. 

Em síntese, os estudos aqui mencionados têm por objetivo tirar da marginalidade o que 

acontece atualmente com a língua inglesa e sua variedade de falantes, iluminando aspectos que 

acreditam melhor representar a realidade do fenômeno. É uma busca que acontece fora das 

categorias tradicionais e que transcende entendimentos e conceitos originalmente criados e 

utilizados para tratar de línguas e variedades. Diferentes pesquisadores lançam olhares mais 

profundos em diferentes aspectos e procuram demonstrar as diferenças nas terminologias que 

selecionam ao discutir a realidade. 

 

4. Algumas terminologias 

 

Um dos teóricos mais representativos do início das discussões sobre a situação da língua 

inglesa ao redor do mundo é Braj Kachru. KACHRU (1996) descreve o que chama de Ingleses 

Mundiais (IMs), ou World Englishes, e inova com o uso do termo no plural. O objetivo do autor é, 

através do uso do plural, enfatizar que há muitas variedades e que a língua inglesa utilizada 

internacionalmente não se trata de algo singular. 

KACHRU (ibidem) é conhecido por seus três círculos concêntricos, que representam os 

usuários do inglês considerando nacionalidade e localização geográfica dos falantes. O círculo 

interno seria o dos falantes de inglês como língua nativa; neste círculo estão países como 

Estados Unidos, Inglaterra e Austrália. O segundo círculo, que chama de círculo externo, seria 

dos países que são antigas colônias inglesas e utilizam o inglês como segunda língua, como Índia, 

África do Sul e Singapura. O terceiro e mais periférico, chamado círculo em expansão, englobaria 

países como Brasil, China e Japão, que utilizam inglês como língua estrangeira. 

Ao mesmo tempo em que a utilização do plural “ingleses” e a separação (geo)gráfica dos 

falantes em círculos proporcionam certa valorização de variedades tradicionalmente não 

reconhecidas como tal—e o reconhecimento de que são legítimas e dignas de observação e 

estudo—há um evidente afastamento dessas mesmas variedades para posições periféricas. Nos 

círculos de Kachru, há uma simbólica centralização do falante nativo no círculo do meio, que é o 
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normatizador (os falantes nativos ditam as regras), e uma periferialização dos falantes não 

nativos nos círculos externos, que dependem das normas ditadas no círculo interno (PALLÚ, 

2013). 

Os círculos de Kachru servem de base para diversos argumentos de outros pesquisadores 

que propõem diferentes terminologias. Alguns estudos utilizam os círculos para delimitar seu 

escopo e definir quais falantes servem de objeto de análise (ver, por exemplo, JENKINS 2006 e 

SEIDLHOFER 2004), enquanto outros criticam as bases epistemológicas do autor para então 

construir argumentos e propostas diferentes (por exemplo, CANAGARAJAH 2007 e 

PENNYCOOK 2008). 

Segundo CANAGARAJAH (2014: 768), é graças a Kachru que a ideia de que “inglês não 

é uma língua homogênea com uma só norma” é aceita. Independentemente dos círculos que 

incluem ou excluem, dos aspectos dos quais discordam e das diferentes ênfases que pretendem 

dar através das terminologias que propõem, é possível listar alguns pressupostos que os diversos 

estudos sobre inglês em contextos internacionais têm em comum: se trata de um fenômeno 

cultural; não é uma língua nacional; o falante nativo não é o centro das interações e não dita as 

regras de comunicação; a proficiência está em se adequar ao contexto de comunicação, que é 

sempre multilíngue; o falante nativo não é necessária e naturalmente o mais proficiente 

simplesmente pelo fato de ser nativo; a questão de maior relevância na comunicação é o 

entendimento mútuo dos falantes (PALLÚ, 2013). 

Os diferentes nomes que aparecem para o mesmo fenômeno vêm, normalmente, 

acompanhados de uma argumentação por parte do pesquisador, que justifica a escolha do nome 

e informa o objetivo da escolha—ou seja, que aspecto escolhe colocar debaixo do foco de luz. 

Isto quer dizer que não há uma terminologia X que sempre signifique ou denote Y: é sempre 

uma questão de escolha do teórico, que pode selecionar o mesmo termo que outro autor tenha 

escolhido por motivos diferentes. Mesmo o termo Ingleses Mundiais, cunhado por Kachru, 

pode aparecer em diferentes autores com diferentes intenções e diferentes sentidos (JENKINS, 

2006). 

O nome Inglês Mundial (IM), ou World English, é utilizado por RAJAGOPALAN (2004) 

com o objetivo de enfatizar a inevitabilidade do hibridismo de uma língua utilizada 
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internacionalmente. A versão singular do termo usado por Kachru, para Rajagopalan, serve de 

estratégia política para combater a marginalização dos falantes não nativos e questionar a suposta 

hegemonia da língua inglesa (PALLÚ 2013). RAJAGOPALAN (2005) acredita que o termo 

World English tem o poder de despertar “reações imprevisíveis” e trazer à tona questionamentos 

de ordem política, já que causa estranhamento. 

Inglês como língua franca (ILF), ou English as a língua franca, por outro lado, pretende 

enfocar o fato de a língua inglesa ser uma língua de contato. Língua franca é como se chama um 

idioma utilizado entre duas ou mais pessoas que não compartilham a mesma língua materna. 

JENKINS (2006, 2009) e SEIDLHOFER (2004, 2009), ao escolherem esse termo, enfatizam 

que a língua inglesa é falada por pessoas com diferentes línguas maternas que têm um objetivo 

em comum: se comunicar. Como língua de contato, questões como negociações de sentido, 

adaptação de variedades e flexibilidade são centrais; tudo em prol de uma comunicação eficaz e 

entendimento mútuo dos interlocutores. 

Para essas autoras, seria possível definir o que chamaram de Lingua Franca Core: um 

denominador comum na comunicação internacional, um conjunto de regras “mínimas” que 

garantiriam o sucesso da comunicação em inglês. Num momento inicial das pesquisas das 

autoras, o objetivo dos estudos seria capturar tal Core através de análises linguísticas das 

comunicações entre falantes não nativos. Em outras palavras, nas propostas desses estudos as 

normas não partem do falante nativo, mas partem de algum lugar: ainda há a tentativa de 

normatizar, mesmo que da periferia para o centro (PENNYCOOK, 2008). 

As mesmas autoras também usam, quase intercambiavelmente, o termo inglês como 

língua internacional (ILI), ou English as an international language, com o objetivo de enfocar a 

comunicação internacional e as muitas variedades que surgem nesse contexto. MCKAY (2003) 

também faz uso do mesmo termo e ressalta o aspecto internacional do fenômeno, que 

transcende as barreiras nacionais, iguala os falantes numa noção de desnacionalização da língua, 

desqualifica o falante nativo como normatizador central, e destaca o caráter multicultural e 

multilíngue. 

Inglês como língua global (ILG), ou English as a Global Language, para CRYSTAL (2010), 

carrega referência tanto ao aspecto global do fenômeno quanto às suas características locais. O 
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número de pessoas—e não suas características individuais, sua identidade ou nacionalidade—que 

falam uma língua é o fator capaz de tornar essa língua global. Segundo PALLÚ (2013: 59), o 

autor “coloca o potencial militar, econômico e político de uma nação como agente principal para 

tornar uma língua global”. 

Conforme colocam SEIDLHOFER (2004) e JENKINS (2006), o termo Inglês 

internacional (International English) é, por vezes, utilizado para se referir a variedades locais em 

países do círculo externo, que seria um fenômeno distinto do que a autora chama de inglês como 

língua internacional ou franca. As autoras afirmam também que inglês internacional, assim como 

inglês global (Global English) são, por vezes, utilizados como formas curtas dos termos ILI e ILG. 

Para as autoras, entretanto, tais termos sugerem que haveria apenas uma variedade que se chama 

inglês internacional ou inglês global, o que ofusca o caráter plural do fenômeno. Contrariamente 

às colocações de Seidlhofer e de Jenkins, IVES (2006) prefere utilizar o termo inglês global para 

colocar em foco questões políticas da globalização — apostando na relação do item lexical 

“global” com seu similar, “globalização” — que vêm recebendo pouca atenção, segundo o autor. 

PENNYCOOK (2008) afirma que muitos estudos que se propõem a analisar a língua 

inglesa no contexto da globalização enxergam a diversidade em “termos nacionais/geográficos” 

(ibidem: 30) e, por isso, reforçam uma epistemologia que deve ser superada para de fato lidar 

com o fenômeno. Para o autor, a relevância está em identificar o que se faz com os estudos 

propostos (para além da terminologia que sugerem), rejeitando os que se propõem a identificar 

um conjunto de regras para normatizar uma possível variedade que entendem como 

internacional e valorizando os que se propõem a capturar o caráter plural, momentâneo e sem 

normas da negociação do inglês. 

Nessa perspectiva, PENNYCOOK (2008) cita CANAGARAJAH (2007: 91), 

concordando que “LFI [Lingua Franca Inglês] não existe como um sistema por si só. É 

constantemente trazido à existência em cada contexto de comunicação9”. Ou seja, para os dois 

autores, LFI é um processo social, uma prática social, um fenômeno que surge e existe apenas 

no contexto de utilização e não uma entidade que existe previamente. 

                                                 
9 No original: “LFE [Lingua Franca English] does not exist as a system out there. It is constantly brought into being 

in each context of  communication.” 
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Para enfatizar a interconectividade de todos os usos de inglês, PENNYCOOK (2008) 

propõe o termo Translingual Franca English. O autor não limita sua proposta ao estudo que se 

volte somente aos falantes não nativos de inglês, mas abrange todos os falantes, afirmando que 

todos dispõem de recursos variados relacionados à língua inglesa. Pennycook reforça, ainda, que 

é preciso pensar em língua não como um produto pré-existente que é aplicado diferentemente 

em cada contexto, mas como uma prática local, que não existe fora de seu contexto. 

Em suma, as diferentes terminologias propostas por diferentes pesquisadores têm o 

mesmo referente: o uso da língua inglesa para contato internacional entre falantes de diferentes 

línguas maternas. A descentralização do falante nativo como detentor das normas e a 

consequente valorização do falante não nativo enquanto usuário legítimo da língua aparecem 

como tentativas de proporcionar o empoderamento do falante não nativo de inglês no mundo 

globalizado. Entretanto, os nomes diferentes para o mesmo fenômeno não são aleatórios nem 

infundados; eles pretendem iluminar o referente sob diferentes luzes, buscar sua apreciação de 

maneiras distintas, levantar questionamentos e reações diversas. 

 

5. Considerações finais 

 

Este artigo apresentou uma contextualização do tema inglês no mundo globalizado e uma 

exposição das diversas terminologias referentes ao assunto, justificando a existência de diferentes 

preferências para nomear o fenômeno. Não era o objetivo do artigo fazer uma discussão 

aprofundada do tema a que se refere, mas apenas oferecer um breve levantamento das 

terminologias correntes, demonstrando que não são arbitrárias. Cada pesquisador opta por um 

nome diferente na tentativa de destacar características que consideram mais relevantes, ou de 

provocar reações que consideram mais necessárias e proveitosas. Não há, portanto, um termo 

que seja mais correto, adequado ou mesmo definitivo. O que há são diferentes perspectivas que 

se deixam revelar nas diferentes escolhas terminológicas, mas que se referem à mesma proposta: 

a de lançar um olhar sobre o uso da língua inglesa no contexto da globalização e dos avanços 

tecnológicos. 
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AQUISIÇÃO E HISTÓRIA SEMÂNTICA DE VERBOS AUXILIARES E 
ASPECTUALIZADORES DO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 
Pamela Cristine de Oliveira 

 
Resumo: Na gramática tradicional nota-se uma vagueza na definição de verbos auxiliares, como atribuir a eles 
funções gramaticais, sintáticas e morfológicas, deixando o peso semântico de lado (CUNHA; CINTRA, 2008). Já 
em gramáticas descritivas é possível encontrar uma divisão entre os auxiliares propriamente ditos (ter, haver, ser 
e estar) e os plenos em posição de auxiliaridade (ex: pedir pra levar) (NEVES, 2000). Entretanto, essa divisão se 
mostra insuficiente, pois existem verbos mais leves, como continuar, que têm um grande peso semântico, mas já 
não são plenos e parecem seguir um caminho diferente dos auxiliares, ou seja, desempenham um papel de 
aspectualizador. Partindo do recorte entre a diferença do aspecto do auxiliar e do aspectualizador, o objetivo 
desse trabalho é estabelecer definições mais precisas com relação à semântica do verbo auxiliar nas perífrases 
verbais a partir da análise de dados longitudinais de aquisição do PB como L1 (A. 2;0 “Aichovê!”). Paralelamente, 
encontramos dados históricos, por serem processos de mudança linguística aproximáveis (LIGHFOOT, 1999). 
Enquanto os auxiliares perderam propriedade lexical, mantendo apenas poucos traços semânticos por 
persistência semântica (HOOPER, 1991 apud SQUARTINI, 1998), os aspectualizadores continuam interferindo 
diretamente na trajetória e operando eventualidades, promovendo restrições na sentença (VERKUYL,1999). 
Palavra-chave: perífrases; aquisição de linguagem; história 

 

1. Introdução 

 

As definições de verbos auxiliares encontradas em gramáticas tradicionais têm pontos de 

convergência, como atribuir a eles funções gramaticais sintáticas e morfológicas, deixando o 

peso semântico de lado (CUNHA; CINTRA, 2008). Em gramáticas descritivas é possível 

encontrar uma divisão entre os auxiliares propriamente ditos (ter, haver, ser e estar) e os plenos em 

posição de auxiliaridade (ex: pedir pra levar) (NEVES, 2000). Entretanto, essa divisão se mostra 

insuficiente, pois existem verbos mais leves, como continuar, que têm um grande peso semântico, 

mas já não são plenos e parecem seguir um caminho diferente dos auxiliares. O objetivo desse 

trabalho é estabelecer definições mais precisas com relação à semântica do verbo auxiliar nas 

perífrases verbais a partir da análise de dados longitudinais de aquisição do PB como L1 (A. 2;0 

“Aichovê!”). Paralelamente, encontramos dados históricos, por serem processos de mudança 

linguística aproximáveis (LIGHFOOT, 1999).   

Os verbos auxiliares foram, em sua origem, verbos plenos, como no caso do estar na sentença 

“Estando a huafeestra rogando Nosso Senhor.” (‘estando em uma janela rogando por nosso senhor’) (MATOS 

e SILVA, 2001 apud WACHOWICZ, 2007), e passaram por um processo de gramaticalização 

(CASTILHO, 2010) que os tornou mais leves, com menos traços lexicais e mais propriedades 
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gramaticais, como uma posição fixa à esquerda do verbo principal. Nos dados de aquisição foi 

possível verificar uma persistência semântica (HOOPER, 1991 apud SQUARTINI, 1998) dos 

verbos auxiliares. Eles continuam mantendo algum traço lexical de sua forma plena. Os verbos 

auxiliares foram determinados a partir de testes de auxiliaridade (LOBATO, 1975), e a 

necessidade de uma outra categoria se torna clara: os auxiliantes. Para tornar mais clara a 

diferença entre verbos auxiliares e verbos auxiliantes, o recorte feito é entre a diferença do 

aspecto do auxiliar e do aspectualizador. Enquanto o primeiro perdeu propriedade lexical, o 

segundo continua interferindo diretamente na trajetória e operando eventualidades, promovendo 

restrições na sentença (VERKUYL, 1999). 

 

2. O que encontramos na literatura 
 
 

As gramáticas tradicionais definem os verbos auxiliares como verbos que se juntam a outros 

verbos constituindo uma perífrase para indicar voz passiva, tempos compostos ou locuções 

verbais (CEGALLA, 1992), ou verbos desprovidos de significado próprio que têm função 

ampliar o significado do verbo principal (TERRA, 1996, FARACO; MOURA, 1992). Partindo 

das definições superficiais e insuficientes encontradas nas gramáticas tradicionais e indo em 

direção às gramáticas descritivas, é possível perceber uma confusão nas definições do que são os 

verbos auxiliares. Neves (2000) estabelece quatro verbos auxiliares, divididos em auxiliares de 

tempo (ter e haver) e auxiliares de voz (ser e estar), enquanto Castilho (2010) traz a noção de 

gramaticalização, que é fundamental para perceber a trajetória dos verbos auxiliares, e divide os 

verbos em três categorias: plenos, funcionais e auxiliares. A gramaticalização é um processo pelo 

qual um item lexical passa. Numa generalização, é possível estabelecer um caminho percorrido 

durante as mudanças, ele começa a ser usado apenas em determinadas construções, depois 

adquire sintaxe fixa e finalmente se torna marca morfológica. Em Ilari e Basso (2008) e Lobato 

(1975) encontramos testes de auxiliaridade, adotamos os seguintes: 

1) O verbo auxiliar e o principal devem ter o mesmo sujeito (unidade semântica); 

*Eu vou você fazer. 

2) Não é possível negar o verbo principal sozinho; 
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?Eu estou não brincando. 

3) A ocorrência de elementos entre o verbo principal e o auxiliar é quase nula, fica limitada a 

classes específicas como pronomes átonos; 

Bernardo está se pintando. 

4) O auxiliar não permite nominalização independente; 

*A ição/ida do rei de recompensar o mendigo (ILARI; BASSO, 2008) 

5) Possui posição sintática previsível; 

6) Não possui forma imperativa. 

As definições, apesar de serem mais detalhadas, ainda não dão conta de uma série de verbos 

como o auxiliar ir e o aspectualizador começar, ambos podem ter posição tanto de auxiliar quanto 

de verbo principal, mas parecem ter trajetórias diferentes, pois os aspectualizadores têm mais 

informações semânticas (VERKUYL,1999) e não estão sofrendo gramaticalização 

(WACHOWICZ, 2009), enquanto os auxiliares mantêm traço aspectual denotando o momento 

de referência, pois, de acordo com Bertinetto (1982), o momento de referência (ME) 

apresentado por Reinchenbach (1947 apud ILARI, 1997) só se justifica em tempos compostos, 

ou seja, é denotado pelo verbo auxiliar, pois em tempos simples coincide com o momento de 

evento (ME). Portanto, abrem um intervalo de tempo na sentença, demonstrando uma persistência 

semântica (HOOPER, 1991 apud SQUARTINI, 1998), ou seja, é um traço que resiste à 

gramaticalização. 

Partindo da relação paralela entre dados linguísticos primários e mudança na língua 

(LIGHFOOT, 1999), analisamos dados longitudinais de crianças em fase de aquisição de 

linguagem quantitativamente e relacionamos a alguns dados históricos. 

 

3. A pesquisa e os resultados 
 

        Os dados longitudinais aqui apresentados foram coletados durante o desenvolvimento do 

projeto de pesquisa “Construção de banco de dados para estudos em aquisição de tempo e 

aspecto”, executado entre 2007 e 2011, sob coordenação da professora doutora Teresa Cristina 
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Wachowicz, na UFPR, sob inscrição 200722203 (Banpesq/UFPR). Nesse projeto, três crianças 

(B, AL e A) foram gravadas periodicamente em ambiente doméstico a partir de 1;8 até 3,9.10 

Todos os dados obtidos no mapeamento foram organizados quantitativamente e após a 

localização das perífrases mais frequentes foi possível analisar exemplos prototípicos de cada 

uma: 

 

 

In: 

input da criança/ Out: output da criança 
Tabela 1: Dados de B. 

 
 

Perífrases 
 

Data e idade 

deixar + 
gerúndio 

deixar + 
infinitivo 

poder + 
infinitivo 

parar + 
infinitivo 

esperar + 
infinitivo 

ter + 
infinitivo 

10/08/2008 
(1;8,16) 

0 0 0 0 0 0 

25/09/2008 
(1;9,0) 

0 0 0 0 0 0 

                                                 
10   O projeto desenvolveu-se entre 2007 e 2011, período em que o SCH/UFPR não incluía um Comitê de Ética. 
Hoje, através do Comitê Setorial e com base na resolução 264/2012, a coordenadora encaminhará o processo de 
liberação do uso de dados. 

Perífrases 
 

Data e idade 

ir + infinitivo querer + 
infinitivo 

estar + 
gerúndio 

precisar + 
infinitivo 

começar + 
infinitivo 

adorar + 
infinitivo 

10/08/2008 
(1;8,16) 

In:24 out:0 In:6  out:0 In:4  out:0 In:1 out:0 0 0 

25/09/2008 
(1;9,0) 

In:6  out:0 0 0 0 0 0 

06/04/2009 
(2;4,11) 

In:8  out:0 In:1  out:0 In:3  out:0 0 In:1  out:0 0 

09/05/2009 
(2;5,14) 

In:23 out:0 In:4  out:1 In:7  out:0 0 0 0 

09/11/2009 
(2;11,15) 

In:20 out:5 In:9  out:5 In:5  out:0 0 0 0 

15/12/2009 
(3;0,20) 

In:6  out:3 0 0 0 0 0 

06/02/2010 
(3;2,12) 

In:15 out:6 In:1  out:1 In:3  out:0 0 0 0 

26/02/2010 
(3;3,2) 

In:22 out:10 0 0 0 0 In:1  out:0 

08/06/2010 
(3;6,18) 

In:6  out:1 In:3  out:1 In:5  out:1 0 0 0 
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06/04/2009 
(2;4,11) 

0 0 0 0 0 0 

09/05/2009 
(2;5,14) 

In:1  out:0 0 0 0 0 In:1  out:0 

09/11/2009 
(2;11,15) 

In:0  out:1 0 0 0 0 0 

15/12/2009 
(3;0,20) 

0 0 0 0 0 0 

06/02/2010 
(3;2,12) 

0 In:0  out:1 In:1  out:1 0 0 0 

26/02/2010 
(3;3,2) 

0 0 0 0 0 0 

08/06/2010 
(3;6,18) 

0 0 In:1  out:1 0 0 0 

 
In: input da criança/ Out: output da criança 

Tabela 2: Dados de B. 
 
 
  

Perífrases 
 
Data e idade 

ir + infinitivo estar + 
gerúndio 

poder + 
infinitivo 

querer + 
infinitivo 

precisar + 
infinitivo 

deixar + 
infinitivo 

04/08/2009 
(2;1,28) 

In:6 out:15 In:1 out:0 In:2 out:1 In:4 out:3 In:1 out:0 0 

03/09/2009 
(2;2,23) 

In:16 out:7 In:10 out:4 In:4 out:4 In:3 out:8 0 0 

25/11/2009 
(2;5,15) 

In:11 out:2 In:9 out:0 In:2 out:4 In:5 out:5 0 0 

15/12/2009 
(2;6,5) 

In:15 out:3 In:11 out:1 In:2 out:2 In:2 out:2 In: out: In: out: 

10/04/2010 
(2;10,0) 

In:12 out:11 In:15 out:0 In:11 out:1 In:4 out:2 In:1 out:0 0 

13/07/2010 
(3;1,3) 

In:11 out:7 In:13 out:4 In:1 out:0 In:5 out:2 In:1 out:0 0 

17/08/2010 
(3;2,7) 

In:16 out:11 In:3 out:2 0 In:1 out:0 0 0 

22/02/2011 
(3;9,12) 

In:5 out:1 In:6 out:2 In:4 out:1 In:2 out:7 In:1 out:0 In:0 out:1 

 
In: input da criança/ Out: output da criança 

Tabela 3: Dados de AL. 
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In: input da criança/ Out: output da criança 
Tabela 4: Dados de AL. 

 
 

Perífrases 
 

Data e idade 

ir + infinitivo estar + 
gerúndio 

querer + 
infinitivo 

estar + 
particípio 

poder + 
infinitivo 

saber + 
infinitivo 

03/09/2008 
(1;9,16) 

In:70 out:0 In:6 out:0 In:17 out:0 In:1 out:0 In:1 out:0 In:1 out:0 

20/10/2008 
(1;11,4) 

In:57 out:0 In:10 out:0 In:4 out:0 0 In:2 out:0 0 

02/12/2008 
(2;0,15) 

In:48 out:4 In:13 out:0 In:4 out:0 In:6 out:0 In:1 out:1 In: out: 

15/06/2009 
(2;6,28) 

In:42 out:27 In:13 out:10 In:4 out:1 0 In:1 out:1 0 

11/04/2010 
(3;3,23) 

In:20 out:14 In:3 out:7 In:3 out:0 In:1 out:2 In:3 out:1 0 

18/08/2010 
(3;9,2) 

In:12 out:7 In:6 out:4 In:2 out:1 0 In:0 out:1 0 

 
In: input da criança/ Out: output da criança 

Tabela 5: Dados de A. 
 
 

Perífrases 
 
Data e idade 

saber + 
infinitivo 

mandar + 
infinitivo 

estar + 
particípio 

deixar + 
particípio 

gostar de + 
infinitivo 

terminar de + 
infinitivo 

04/08/2009 
(2;1,28) 

In:0 out:1 0 0 0 In:2 out:0 0 

03/09/2009 
(2;2,23) 

In:2 out:1 0 0 0 0 0 

25/11/2009 
(2;5,15) 

In:1 out:0 0 0 0 0 In:1 out:0 

15/12/2009 
(2;6,5) 

0 0 0  0 0 

10/04/2010 
(2;10,0) 

In:1 out:0 In:10 out:0 0 In:1 out:0 0 0 

13/07/2010 
(3;1,3) 

0 In:0 out:1 In:0 out:1 0 0 0 

17/08/2010 
(3;2,7) 

In:4 out:0 0 0 0 0 0 

22/02/2011 
(3;9,12) 

0 0 0 0 0 0 
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Perífrases 
 
Data e idade 

terminar de 
+ infinitivo 

ficar + 
gerúndio 

ter + 
particípio 

começar a + 
infinitivo 

deixar + 
infinitivo 

ficar + 
gerúndio 

03/09/2008 
(1;9,16) 

0 0 0 0 0 0 

20/10/2008 
(1;11,4) 

0 In:3 out:0 0 0 0 0 

02/12/2008 
(2;0,15) 

0 0 In:1 out:0 In:1 out:0 0 0 

15/06/2009 
(2;6,28) 

0 0 0 0 In:1 out:0 0 

11/04/2010 
(3;3,23) 

0 0 0 0 0 In:1 out:0 

18/08/2010 
(3;9,2) 

In:1 out:0 0 0 0 0 0 

 
In: input da criança/ Out: output da criança 

Tabela 6: Dados de A. 

 

 

Gráfico 1: perífrases mais produzidas pelas crianças. 

 

As perífrases mais frequentes nos dados infantis são as com ir + infinitivo, estar + gerúndio e 

querer + infinitivo (como pode ser observado nas tabelas e no gráfico), exemplos prototípicos são 

‘vô achá’ (B. 2;11,15), ‘tá chovendo’ (A. 2;6,28) e ‘quelu bincá’ (AL. 2;2,23). No caso do verbo ir, 

notamos que sua aparente trajetória de gramaticalização, a maioria das suas realizações e seu 
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peso semântico se assemelham muito às características dos auxiliares tradicionais (ser, estar, ter, 

haver), bem como obedecem à maioria dos testes de auxiliaridade aqui apresentados. Além disso, 

representa um recorte mais durativo na sentença, devido à persistência semântica (HOOPER, 

1991 apud SQUARTINI, 1998), enquanto o verbo pleno que o acompanha (achar) representa um 

achievement (VENDLER, 1967). Na análise de dados de cartas dos séculos XVIII e XIX, ou seja, 

da forma mais antiga do verbo ir, pudemos encontrar “[...] naõ tem verdadeiro ConheÇimento dos filhos 

que vaõ havendo [...]” (SIMÕES, 2006), onde o verbo aparece com muito mais peso semântico 

do que na forma encontrada nos dados longitudinais infantis. 

     Na análise do auxiliar estar, constatamos que ele ainda mantém o traço de atelicidade, distribui 

eventos denotados pelo verbo principal, e abre o intervalo do momento de referência 

(BERTINETTO, 1982). Ainda pudemos aproximá-lo de sua versão plena e notar o efeito da 

gramaticalização sofrida pelo verbo: “Estando a huafeestra rogando Nosso Senhor.” (‘estando em uma 

janela rogando por nosso senhor’) (MATOS e SILVA, 2001 apud WACHOWICZ, 2007). 

No caso da perífrase querer + infinitivo, foi possível notar que tanto querer quanto brincar são 

verbos télicos, ou seja, são verbos plenos que ainda têm todo seu peso semântico e os momentos 

de referência (MR) e de evento (ME) coincidem: 

(1) Vô acha. (B. 2;11,15) E/F-R 

(2) Tá chovendo. (A. 2;6,28)E-R/F 

(3) Quelu bincá. (AL. 2;2,23) E/R/F 

 

4. Considerações finais 

 

Ainda há muito que analisar com relação aos verbos auxiliares em comparação a outros 

verbos que formam perífrases verbais, e uma divisão bastante produtiva é a divisão entre 

auxiliares e auxiliantes (que abarca os verbos aspectualizadores, por exemplo, feita por Pottier 

(1962, apud LOBATO, 1975). Considerando auxiliantes os verbos que abarcam o continuum 

existente entre verbos aspectualizadores, que já não são plenos, mas operam eventualidades e 

restrições na sentença, (VERKUYL, 1999) e verbos plenos que mesmo na posição de auxiliar 

mantêm todo seu peso semântico. 
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Foi possível perceber que uma divisão como a de Pottier (1962, apud LOBATO, 1975) em 

verbos auxiliares e auxiliantes, mostra-se mais produtiva quando relacionada à “persistência 

semântica” (HOOPER, 1991, apud SQUARTINI, 1998) e à análise sintática, onde os verbos 

auxiliares são apontados como predicadores aspectuais da sentença que ligam tempo e evento 

indiretamente ao estabelecerem pontos temporais (GUÉRON, 2004). 

Para esse tipo de análise, é fundamental levar em conta a expressão do tempo da perífrase 

e como, apesar de certo esvaziamento semântico resultante da gramaticalização, esses verbos 

ainda possuem traços semânticos que vêm de sua forma anterior na língua. Por isso a análise de 

dados de aquisição de linguagem realizada paralelamente à análise de dados históricos se mostra 

bastante produtiva. 
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VALIDADE DO TOEFL – IMPLICAÇÕES DA PROVA NA IDENTIDADE 

DOS FALANTES DE PORTUGUÊS 

Thais Rodrigues Cons 

 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar alguns dos resultados parciais referentes a uma pesquisa 
associada com o programa Inglês sem Fronteiras (Ministério da Educação) e com a aplicação do teste de 
proficiência em língua inglesa TOEFL – Test of  English as a Foreign Language, versão ITP – Institutional Testing 
Program. A referida pesquisa se deu em um contexto específico a ser descrito, e visa entender os impactos 
causados pela estrutura da prova do TOEFL nos alunos brasileiros, sendo que essa estrutura muitas vezes segue 
um padrão americano de organização dos dados, como nome e data de nascimento. Após introduzir um pouco 
do contexto de aplicação da prova e do programa Inglês sem Fronteiras, vamos tecer uma hipótese inicial a 
respeito do impacto da aplicação desse modelo de prova, depois iremos apresentar algumas das entrevistas feitas 
com os sujeitos da pesquisa em contraste com a hipótese inicial e também pensar nos impactos dessas 
entrevistas para um âmbito mais geral da pesquisa. 
Palavras-chave: TOEFL; Linguística Aplicada; Identidade. 

 

1. Contexto 

 

É importante, para o presente trabalho, considerar o contexto em que se deu a aplicação 

das provas do TOEFL – Test of  English as a Foreign Language, versão ITP – Institutional Testing 

Program. Para isso, é preciso pensar no histórico do programa Inglês sem Fronteiras no contexto 

brasileiro, e mais do que isso, no contexto específico da Universidade Federal do Paraná. 

Inicialmente o programa Inglês sem Fronteiras surgiu como uma iniciativa do Ministério 

da Educação (MEC) vinculado ao programa de mobilidade acadêmica Ciência sem Fronteiras, 

no ano de 2013. O programa Ciências sem Fronteiras visava à mobilidade de alunos brasileiros 

em diversos países do mundo que tivessem convênio com o programa e com universidades 

brasileiras, e, pensando na necessidade linguística de comunicação desses alunos, o Inglês sem 

Fronteiras surgiu como um preparatório para esses estudantes prestes a participarem de 

experiências internacionais, através de cursos online (como o My English Online) e também de 

cursos presenciais nos espaços acadêmicos. 

Além de ser um programa vinculado à preparação para a internacionalização dos alunos 

do Ciência sem Fronteiras, o Inglês sem Fronteiras acabou também se tornando um espaço de 

formação para os alunos de Letras, sendo que é um espaço dentro da Universidade em que os 
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estudantes de inglês (selecionados para serem professores bolsistas) podem exercer a docência 

coordenados pelos professores da própria instituição. Dentro das horas de trabalho dedicadas ao 

programa, os professores bolsistas têm tempo para a preparação de materiais, para leituras e 

discussões teóricas, ligadas a questões centrais de educação, e também para a observação de 

aulas dos outros colegas. 

No ano de 2014, por iniciativa do Ministério da Educação, começaram a ser aplicados, nas 

diversas Instituições Federais vinculadas ao Inglês sem Fronteiras, os testes de proficiência do 

TOEFL. Tais testes não apenas serviam como comprovação linguística para os alunos 

interessados em fazer um intercâmbio em outra instituição fora do Brasil, mas também 

acabaram sendo institucionalizados como uma forma de nivelamento para os cursos presenciais 

do programa Inglês sem Fronteiras. Ou seja, o aluno interessado em fazer as aulas de inglês 

deveria apresentar seu score do TOEFL para ser nivelado em diferentes turmas, de acordo com o 

Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (CEFR). A partir da institucionalização do 

TOEFL como esse nivelamento, começaram grandes esforços nas instituições para que a 

comunidade acadêmica em geral fizesse a prova. 

No contexto específico da Universidade Federal do Paraná, os próprios professores 

bolsistas do Inglês sem Fronteiras se mobilizaram para aplicar e monitorar essas provas do 

TOEFL, considerando que essa era uma prova totalmente vinculada ao programa e aos cursos 

presenciais. Justamente devido ao fato de que os professores do programa é que se 

responsabilizaram pela aplicação do TOEFL, e como houveram diversas realizações do teste, os 

professores bolsistas conseguiram perceber algumas peculiaridades a respeito da prova e da sua 

aplicação, que eventualmente levaram a equipe de professores a pensar nas questões centrais da 

pesquisa a respeito da identidade dos candidatos. 

 

2. Hipótese parcial 

 

Após diversas aplicações do teste TOEFL feitas pela própria equipe do Inglês sem 

Fronteiras, os professores bolsistas perceberam uma grande dificuldade por parte dos candidatos 

em preencher a folha resposta do teste. Seguindo padrões definidos pela própria empresa 
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responsável pelo teste, os dados do candidato devem ser apresentados na folha resposta em 

formato americano, ou seja, deve ser fornecido primeiro o sobrenome do candidato, seguido de 

seu nome e seus nomes do meio abreviados. Também em formato americano deve ser 

apresentada a data de nascimento do candidato, vindo primeiro o mês, depois o dia e o ano. 

Muitos participantes que estavam fazendo o teste apresentavam dúvidas e dificuldades no 

preenchimento desses dados, e, em um momento de discussão teórica e de formação dos 

professores bolsistas, foi levantada a hipótese de que esse formato americano dificultaria ou teria 

algum impacto na identidade desses candidatos que realizavam a prova. A figura 1, retirada das 

instruções de preenchimento da folha resposta do TOEFL fornecida aos candidatos, mostra um 

modelo do preenchimento correto dos dados seguindo o padrão americano: 

 

Figura 1 - Instruções de preenchimento da folha resposta do TOEFL. 

 

Como embasamento teórico dessa hipótese, considerando a relação possível do candidato, 

aprendiz de inglês, com a prova de proficiência, foram consideradas as teorias de Norton (2007), 

em Language, Identity, and the Ownership of  English, a respeito da impossibilidade de dissociação que 

existe entre língua, cultura e identidade: se um sujeito não tem a posse (ownership) da língua 

estrangeira, ou seja, não se sente fluente ou capaz de se relacionar com a língua e a cultura a ela 

associada, então esse sujeito não se considerará um falante legítimo dessa mesma língua, ele se 

considerará um “impostor”. 
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Acreditamos que a prova do TOEFL poderia aumentar esse sentimento de não 

legitimidade ao impor ao candidato brasileiro que forneça seus dados em formato americano, 

uma prática cultural a que talvez não esteja acostumado. Ainda tomando Norton (2007) como 

base, é possível considerar, na aprendizagem de uma língua, que certas práticas educacionais 

podem estimular ou reprimir um sujeito que se propõe a aprender. O TOEFL, como um teste 

de proficiência que impõe uma visão cultural muito específica – e talvez um estranhamento – 

logo de início, na folha de respostas e preenchimento dos dados, pode também funcionar como 

as práticas educacionais, reprimindo um aluno que talvez não esteja familiarizado com esse 

formato, considerando o candidato como um sujeito que, talvez, não tenha a posse (ownership) da 

língua inglesa ou não se considere um falante legítimo dela. 

Além disso, foi importante considerar o paradigma de Rajadurai (2007), em Ideology and 

Intelligibility, a respeito da valorização do que seria o “falante nativo” e ideal da língua inglesa e as 

implicações identitárias que isso traz para o falante que se compara e se considera inferior ou 

menos capaz de se comunicar naquela língua justamente por não ser valorizado como um 

“falante nativo”; relevantes também foram as considerações de Weir (2005), em Language Testing 

and Validation, a respeito das condições necessárias para que um teste de proficiência seja 

considerado válido, ou seja, o contexto, o conteúdo e o formato que são utilizados no teste 

devem ser pensados para que essa prova possa realmente medir o conhecimento de seus 

candidatos na língua. 

Ambos os autores, além de Norton, trazem discussões que ajudam a questionar até que 

ponto a prova apresentada nesse formato consegue realmente ser um instrumento legítimo para 

uso no contexto brasileiro, em que os candidatos não são falantes nativos de inglês e que estão 

em um contexto deslocado em comparação ao conteúdo e ao formato da prova. A partir dessas 

discussões, foi levantada a hipótese de que talvez o formato da folha de resposta tenha um 

impacto negativo nos candidatos e na forma com que eles se relacionam com a língua inglesa. 

 

3. 

Com o intuito de verificar empiricamente os impactos pensados na primeira hipótese e 

embasados pelas teorias linguísticas, os professores bolsistas aplicaram entrevistas com os 
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candidatos logo após a prova do TOEFL. A entrevista foi feita oralmente e depois transcrita, e 

foi realizada em um universo de aproximadamente 20 candidatos, com entrevistas em grupos de 

dois ou três sujeitos. A intenção desse contato inicial era justamente identificar dificuldades ou 

facilidades a respeito do formato americano dos dados na folha de resposta, e pensar até que 

ponto essa alteração e essa imposição do “jeito americano” de fornecer informações pessoais 

impactou, causou estranhamento ou dificuldade para os candidatos que fizeram o teste de 

proficiência. 

 

Entrevistador: No campo 1, quando vocês preencheram o nome... Como é  que foi? 
Como vocês sentiram essa parte? 
Aluno 1: Foi bem tranquilo de fazer. 
Aluno 2: Acho que as instruções dadas foram válidas, elas ajudaram. 
Entrevistador: E na sessão três, a data de nascimento... Vocês tinham que  colocar o mês, o dia 
e ano, em formato diferente. Isso mudou alguma  coisa? 
Aluno 3: Eu me confundi e coloquei dia antes. Mas foi tranquilo, tirando  essa confusão. 
Aluno 2: Não, mas faz sentido ser assim, já que é uma prova em inglês… 

 

Nesse trecho da entrevista é possível perceber que os candidatos não sentiram um grande 

impacto negativo, como previsto pela hipótese inicial. Apesar de um dos alunos ter se 

confundido e preenchido como o padrão utilizado no Brasil em um primeiro momento, isso não 

causou um estranhamento muito grande e foi facilmente solucionado pelo candidato. Foi 

mencionado pelos alunos na entrevista que “as instruções dadas ajudaram”, o que significa que o 

auxílio da equipe do Inglês sem Fronteiras prestado aos candidatos foi relevante na hora do 

preenchimento dos dados. É possível perceber também, pela resposta do Aluno 2, que não só o 

formato dos dados não teve grandes impactos, mas que “faz sentido” que os dados sejam 

pedidos em um formato que remete à cultura da língua inglesa, ou seja, que de certa forma já era 

esperado para o candidato que a prova fosse relacionada com essa cultura. 

Na entrevista com outros dois candidatos é possível notar, mais uma vez, que o auxílio da 

equipe, prestado durante a prova, diminuiu o estranhamento dos alunos fazendo o TOEFL: 

 

Entrevistador: No campo 1, o nome deve ser preenchido em formato  americano. Você tem 
algum comentário pra fazer sobre isso? 
Aluno 4: Queria falar que eu já tinha visto esse exemplo antes no manual  [do candidato] e eu 
achei que seria muito complicado... Achei interessante  você ter explicado pra todo mundo, 
tinha slides para ajudar, foi tudo bem  claro. 
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Entrevistador: Você veio com uma expectativa meio receosa então em  relação a esse 
formulário? 
Aluno 4: É, na primeira vez você se assusta, é bem diferente. 
 

 Nesse caso, o candidato, preparado já para a prova anteriormente justamente por ter lido 

o manual do candidato em um momento anterior, sentiu o estranhamento, ficou “assustado” 

com o formato dos dados por serem muito diferentes e teve uma expectativa, de certa forma, 

negativa em relação ao preenchimento dos dados. No entanto, mais uma vez a orientação e a 

explicação sobre o preenchimento foi um fator que ajudou a diminuir esse estranhamento. 

 Por fim, na entrevista com o próximo grupo de alunos, aparece também uma reação 

interessante: 

 

Entrevistador: Essa questão de vocês chegarem preparados para responder  a prova e 
existir essa pausa para preencher a folha de resposta: isso de  alguma maneira desviou a 
concentração de vocês? 
Aluno 5: Acho que até ambientou. Entrevistador: Ambientou? Em que  sentido? 
Aluno 5: Na questão de escrever na folha resposta já em inglês, de  preencher coisas em inglês. 
Aluno 6: É, responder as perguntas... 
Entrevistador: Foi positivo então? 
Aluno 6: Sim. 

 

 Para os alunos 5 e 6, não só o formato dos dados não causa estranhamento, como pelo 

contrário: o formato americano ajuda os candidatos a se “ambientarem” para a realização da 

prova. O formato diferente do teste ajudaria esses sujeitos a pensarem em língua inglesa, como 

uma espécie de “introdução” para o que seria o momento da prova. Então, não apenas a 

hipótese de que haveria um impacto negativo não se confirmou, mas também o contrário 

aconteceu: para esses alunos, o impacto foi positivo.  

 

4. Considerações finais 

 

Como mostrado pela análise das entrevistas, muitos candidatos que fizeram o TOEFL 

não sentiram grandes impactos identitários causados pela forma da prova, como seria nossa 

hipótese inicial. O fato de o teste solicitar dados pessoais em formato americano não levou os 

candidatos a se sentiram sujeitos não legítimos perante a língua inglesa. Pelo contrário: para 
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alguns, o formato era esperado e até ajudou alguns candidatos a se ambientarem melhor para a 

prova. 

Apesar dos formatos diferentes causarem certa confusão para alguns candidatos, no geral 

a hipótese de que essa diferença causaria um forte estranhamento não se confirmou em um 

primeiro momento, considerando as primeiras entrevistas. Pensamos que os candidatos não 

sentem um grande impacto devido às orientações que os aplicadores fornecem aos candidatos, e 

ao fato de que os candidatos dispõem de tempo hábil para pensar nesses dados e para preencher 

os campos com seus dados. 
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A LITERATURA NEGRO-BRASILEIRA NA PRODUÇÃO ENSAÍSTICA DE 

CUTI 

José Luis Bubniak 

 

Resumo: Este trabalho procura investigar como o termo literatura negro-brasileira é utilizado na produção crítica 
ou ensaística de Cuti, com atenção especial à sua historiografia Literatura negro-brasileira. Se existem intelectuais que 
defendem uma crítica literária totalmente centrada nos valores universais, na estética e no valor intrínseco do texto, 
como o norte-americano Harold Bloom, que chama a crítica atrelada a questões sociais de Escola do 
Ressentimento, ou o brasileiro Afrânio Coutinho, que afirma combater a tirania sociológica e a tirania política na 
crítica literária, Cuti vai na direção oposta e traz para sua produção ensaística o comprometimento racial e questiona 
o motivo de a faceta negro-brasileira da literatura não fazer parte das historiografias mais conhecidas e tradicionais 
no país, refletindo sobre os obstáculos do escritor negro e o domínio branco no cenário literário do Brasil. 
Procuramos investigar como o termo literatura negro-brasileira apareceu de forma mais dispersa em seus ensaios 
até chegar a uma sistematização na sua historiografia, observando a carga semântica do conceito e o que o 
diferencia de outras nomenclaturas bastante usadas dentro das discussões sobre o tema, como literatura negra e 
literatura afro-brasileira. 
Palavra-chave: Literatura negro-brasileira; Cuti; ensaio. 
 
 

1. Apontamentos sobre a negação e a afirmação do elemento social na crítica literária 

 

Logo na introdução de sua historiografia Literatura negro-brasileira, Cuti (2009) diz que o assunto 

de seu livro é a literatura brasileira, tendo como objetivo iluminar um dos seus tantos aspectos. Se 

assunto é mesmo a literatura nacional, pode-se questionar sobre a necessidade de fazer divisões 

internas e falar em uma especificidade, mas o autor argumenta justamente no sentido de que é 

necessário mostrar que o Brasil é de todos os brasileiros. Se observarmos historiografias 

tradicionais, veremos a presença de um domínio branco e até mesmo de um “embranquecimento” 

de alguns autores. Isso pode ser reflexo de uma situação em que o negro foi sempre tratado como 

inferior, sem receber as condições adequadas para escrita, inclusive a alfabetização.  

Com poucas exceções, escritores negros não fazem parte do cânone, não são conhecidos 

do grande público e suas obras não constam nos currículos escolares. Se Antoine Compagnon 

(2010, p. 33) afirma que “Todo julgamento de valor repousa num atestado de exclusão”, é válido 

questionar se há alguma razão para alguns autores serem incluídos no cânone e outros não.  

Alguns críticos defendem que a literatura e a crítica literária devem se prender ao estético e 

não devem tratar de temas relacionados a questões sociais. Um exemplo deste caso é o crítico 

norte-americano Harold Bloom (1994), que diz que toda a estética e padrões intelectuais vêm 
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sendo abandonados em nome da harmonia social e da redenção da injustiça histórica. O crítico 

chega a afirmar que existe uma Escola do Ressentimento, referindo-se àqueles que trazem 

preocupações sociais e culturais para a crítica literária. Segundo ele, a crítica literária é um 

fenômeno elitista: “Cultural criticism is another dismal social science, but literary criticism, as an 

art, always was and always will be an elitist phenomenon. It was a mistake to believe that literary 

criticism could become a basis for democratic education or for societal improvement.” (BLOOM, 

1994, p. 17). 

Bloom diz que a escolha estética sempre guiou cada aspecto secular da formação do cânone, 

dizendo que esse é um argumento difícil de manter no momento em que a defesa do cânone 

literário e o assalto contra ele têm se tornado tão politizados. Segundo Bloom (1994), nada é tão 

essencial para o cânone ocidental como seus princípios de seletividade, que são elitistas apenas na 

medida em que se fundam sob critérios severamente artísticos.  

Para Bloom (1994), seja o Cânone Ocidental o que for, ele não é um programa para salvação 

social. Segundo ele, os padrões intelectuais e artísticos nas ciências humanas e sociais estão sendo 

destruídos em nome da justiça social. Próximo ao final do livro, o autor ainda se questiona por 

que ler os livros em vez de ir servir à classe necessitada, dizendo que a ideia de que você beneficia 

alguma classe ofendida lendo alguém de suas origens em vez de ler Shakespeare é uma das ilusões 

mais bizarras que já foram promovidas em escolas. Este é um ponto polêmico e contraditório, 

pois não é porque um estudioso questiona o cânone e lê autores que estão à margem que ele não 

pode admirar os já considerados clássicos. Defender uma abertura não significa necessariamente 

propor o fim dos estudos tradicionais. 

No Brasil, um exemplo de crítico que rejeita comprometimento social em nome da 

universalidade e da estética é Afrânio Coutinho. Em A literatura no Brasil, mais especificamente no 

prefácio e na introdução, o crítico elucida quais serão os critérios que definirão sua historiografia. 

O princípio diretor da obra é o estético e, em suma, é uma crítica que pretende focar nos elementos 

internos do texto literário e deixar de fora o máximo possível os aspectos históricos e sociais 

(COUTINHO, 1968). 

Coutinho afirma reagir contra o que chama de visão sociológica da literatura e seus 

determinismos geográfico, racial e sociológico, pregando a “primazia do conceito estético-literário, 
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graças ao estudo da própria obra literária, e não das circunstâncias ambientais.” (COUTINHO, 

1968, p. XIII). Embora em certo momento o crítico diga que é um erro também considerar que a 

literatura exista isolada no espaço e sem contato com o ambiente social e histórico, há o reforço 

de que o que é peculiar à natureza do fato literário é “sua origem na imaginação criadora, sua 

finalidade em despertar o estético, sua natureza específica formada por elementos que só nêle e 

para êle existem, sua autonomia em face dos outros fatos da vida” (COUTINHO, 1968, p. 

XXVIII). 

Quando trata da periodização os termos demonstram bem como considera as opiniões 

divergentes à sua: o crítico brasileiro afirma aplicar em sua obra a periodização estilística, que além 

de libertar a história da literatura da “tirania cronológica”, liberta-a da “tirania sociológica” e da 

“tirania política”. Sua obra é tratada como uma reação aos livros de historiografia e crítica que 

relacionam história, realidade e sociedade com literatura, e sua posição é de que embora não deva 

existir o desconhecimento das relações do fenômeno literário, que, afinal, não existe no vácuo, 

deve se explicar e compreender a literatura por dentro, a partir de suas leis e elementos intrínsecos, 

levando em conta sua evolução interna e não os fatores extraliterários, e, assim, “não pertencem 

à literatura problemas como êste das influências condicionantes do meio, raça e momento.” 

COUTINHO, 1968, p. 44). 

Outro estudioso que prega a primazia da estética e da universalidade da literatura é Hênio 

Tavares (2002). O seguinte trecho elucida sua forma de pensamento: 

 

O compromisso, em literatura, envolve [...] também temas universais, que, diríamos, constantes: 
os sonhos do poeta, decepção, luta, constância, fidelidade, liberdade, felicidade etc. Dentro de 
tais temas latejam os menores, que podem particularizar-se em ocasiões (portanto integrando-se 
no tempo) determinadas com visos de aparente peculiaridade. Exemplo: a escravatura da raça 
negra. O tema universal é a liberdade, e esse existirá sempre. O tratamento infame que se deu a 
uma raça, afrontosamente injusto e ostensivamente ignóbil, como no século XIX, é um tema 
contingencial e temporal que serviu de pano de fundo apenas para a configuração em arte de um 
intemporal e universal. 
Historicamente, por exemplo, Castro Alves é tomado como o defensor de uma raça, 
sincronicamente da raça negra. Mas artisticamente, no plano verdadeiro da literatura, 
sincronicamente, como uma das mais generosas e imortais vozes que já exaltaram a liberdade. 
(TAVARES, 2002, p. 39) 

 

Chama atenção, no trecho citado, que o tema que foi considerado menor é nada menos do 

que a escravatura de raça negra, que seria algo temporal e datado, e não algo universal como a 
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liberdade, e, de acordo com o autor, não é um tema tão digno e universal como os sonhos do 

poeta ou a constância, por exemplo. 

Essas posições que argumentam a favor da preservação da estética e da universalidade 

correm o risco de não respeitar a produção de outros seres humanos, como se grupos 

desfavorecidos não tivessem o direito de colocar no papel situações pelas quais passam em vida, 

e como se leitores negros, pobres e homossexuais não tivessem o direito de se identificar com os 

textos que leem. Sartre (2004), escrevendo sobre o escritor negro norte-americano Richard Wright, 

já se perguntava se “seria possível supor, ainda que só por um instante, que ele aceitasse passar a 

vida contemplando a Verdade, a Beleza e o Bem eternos, quando 90% dos negros do sul estão 

praticamente privados do direito de voto?” (SARTRE, 2004, p. 63).  Em linha similar, Jaime 

Ginzburg ” (2012, p. 33) afirma que “examinar a obra literária procurando ‘verdades eternas, 

comuns a todos os homens e lugares’ supõe desconsiderar as diferenças, repressões e conflitos de 

perspectivas com que convivem as sociedades”.  

Então, diante de todas as tentativas de exclusão e silenciamento, há outros teóricos que 

parecem concordar no fato de que é necessária a particularização de uma literatura dos escritores 

negros, embora não haja consenso em relação à forma de nomear essas produções.  

Os primeiros trabalhos sobre o negro na literatura brasileira foram realizados por 

pesquisadores estrangeiros. Roger Bastide (1973), em Estudos afro-brasileiros reúne textos 

anteriormente publicados sobre “A poesia afro-brasileira”, “Estereótipos de negros através da 

Literatura Brasileira” e “A imprensa negra do estado de São Paulo”. Raymond Sayers (1958) 

procura observar a presença do negro na literatura brasileira desde o período colonial até Machado 

de Assis.  Como complemento à obra de Sayers, há a de Gregory Rabassa (1965, p. 99), na qual 

“o negro como personagem de ficção após 1888 será o objeto principal”, com enfoque na 

literatura regionalista. E também existe o trabalho de David Brookshaw (1983), dividido entre 

uma parte que aborda a representação do negro através de estereótipos na obra de escritores 

brancos, e outra sobre escritores negros, na qual ele atribui a ausência de uma tradição literária 

negra no Brasil ao fato de aqui não ter havido leis de segregação, que, segundo o autor, é o que 

permitiu o desenvolvimento econômico e a união racial dos negros dos Estados Unidos. 
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Apenas a partir dos anos 1980 é que os estudiosos brasileiros passaram a escrever sobre a 

presença do negro na literatura nacional. Para citar alguns exemplos de posições diferentes, 

começamos com Zilá Bernd (1987), que defendeu o termo literatura negra por considerá-lo menos 

limitador do que literatura afro-brasileira, pois não se prende apenas às raízes afro, mas a várias 

situações vividas pela população afrodescendente, salientando que se deve partir da evidência 

textual para observar a existência da literatura negra. Eduardo de Assis Duarte (2008) utiliza o 

termo literatura afro-brasileira, que se dá pela interação entre cinco fatores: autor, obra, ponto de 

vista, público e linguagem. Domício Proença Filho (2004), embora não seja tão favorável à 

particularização, admite que no atual contexto ela ainda é necessária. 

  

2. Cuti e a literatura negro-brasileira em seus ensaios 

 

Cuti é um dos mais importantes nomes, seja da produção literária ou da reflexão teórica, 

sobre o negro na literatura brasileira. Cuti é o pseudônimo de Luiz Silva, que nasceu em Ourinhos-

SP, em 1951, e mora na capital do estado. Formado em Letras pela Universidade de São Paulo, é 

mestre em Teoria da Literatura e doutor em Literatura Brasileira pelo Instituto de Estudos da 

Linguagem da Unicamp. Além de seus livros individuais publicados, que variam entre a prosa, a 

poesia, o teatro, o ensaio e a crítica literária, o autor é reconhecido pela sua militância, sendo um 

dos criadores da série Cadernos Negros e do grupo Quilombhoje, além de seu nome ser bastante 

frequente em antologias de literatura negra e estudos sobre essa literatura e sobre a vida do negro. 

Segundo Oliveira (2014, p. 178) “o autor se enquadra no perfil do intelectual moderno, atuando 

na criação, na crítica e no trabalho de reflexão política e cultural junto à comunidade e este 

empenho marca sensivelmente a sua escrita”. 

No texto “Literatura negra brasileira: notas a respeito de condicionamentos”, um dos 

pontos centrais é a reflexão sobre a tentativa de barrar a sentimentalidade expressa em forma 

literária pelo negro através de acusações de rancor e negação da existência de racismo. Além de 

citar textos, autores e comportamentos que considera racistas na literatura brasileira, Cuti (1985) 

diz que a produção do negro brasileiro tem sido “tida e mantida, por diversas razões, num estado 

de subliteratura” (1985, p. 19). É nesse contexto que o neologismo “negro-brasileira” aparece: 
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“Enfrentando problemas básicos, este pequeno veio, por onde corre um pouco da interioridade 

negro-brasileira, tem se constituído numa resistência ao discurso dominante.” (CUTI, 1985, p. 19). 

Para elucidar em que consiste tal pequeno veio, o escritor cita autores que trouxeram o 

comprometimento racial de forma explícita a seus textos, como Lino Guedes, Solano Trindade, 

Oswaldo de Camargo e Carlos Assumpção, até falar da grande evolução da questão a partir dos 

anos 70 com o surgimento dos Cadernos Negros e a maior união entre os escritores negros 

brasileiros. Ao final do seu texto, temos algo que dialoga com a questão da primazia do estético 

defendida por Bloom e Coutinho: 

 

A discussão forma/conteúdo entra em cena. Uns vão privilegiar a primeira, outros o segundo. 
Levando em consideração as obras tidas como exemplos da boa literatura brasileira, ontem e hoje, 
e os seus pressupostos mais comuns em termos de se encarar a experiência negra em nosso país, 
é possível perceber-se que o sistema de valorização da obra literária não está nas mãos do negro, 
que diante dele titubeia, na tentativa de introjetá-lo e rejeitá-lo. Sabemos que o julgamento estético 
não existe isento da ideologia. Por isso, em certos críticos brancos, já se insinuam as censuras ao 
rancor, ao revide... outros voltados inteiramente na busca das formas que garantam a negritude 
do texto... (CUTI, 1985, p. 22). 

 

A respeito ainda de forma e conteúdo e uma espécie de briga por privilégio entre ambos, o 

autor faz um jogo com a palavra e diz que “ao escritor o maior privilégio é poder mergulhar com 

a sua arte na medula do seu povo, redimi-lo, consolá-lo e sobretudo lutar com ele.” (CUTI, 1985, 

p. 23). 

Em “Fundo de quintal nas umbigadas”, Cuti (1987) faz levantamentos sobre a produção 

negra até 1985, ano em que o texto foi apresentado como comunicação no I Encontro de Poetas 

e Ficcionistas Negros Brasileiros, que aconteceu em São Paulo, e fala sobre a orfandade intelectual 

do negro brasileiro e de como os escritores negros são vítimas de uma camisa de força temática 

que pode gerar uma perda da individualidade. Como no outro texto, aborda como alguns críticos 

acusam autores negros de rancor, de fazer racismo às avessas, dessa tentativa de controle 

ideológico. Nesse sentido, o autor, com sua ironia característica, diz que o negro não consegue 

escapar da ideia de que “há vaga para negro de fino trato”, que se não está anunciada em jornais, 

está na cabeça de editores, críticos e do público consumidor de literatura. A partir daí sai a seguinte 

afirmação: “Nenhuma legitimação é apenas estética. No mais das vezes é ideológica” (CUTI, 1987, 
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p. 156). A questão da ideologia implícita nas legitimações é um ponto frequente na produção de 

Cuti. 

O autor diz que, apesar dos pesares, vêm aparecendo escritores negros que sabem e têm 

coragem de lidar com a linguagem de modo a se servir bem dela. Refletindo sobre a escrita negro-

brasileira, embora o termo não apareça neste texto: 

 

A vida do negro é tudo o que o negro vive. As relações raciais são relações sociais. Não há mundo 
paralelo. O branco e o mestiço também fazem parte do nosso tema. A mudança de foco (pois 
ainda há uma tendência a nos considerarmos objeto de estudo de nós mesmos) traz muitas 
novidades. O que mais importa é o olho aceso. Incomoda, evidentemente, mas é necessário e 
desaliena. Do gol à bomba atômica, temos direito de fazer literatura e imprimir a nossa vivência. 
A universalidade tão decantada é consequência da dimensão humana da abordagem do texto 
literário e não da renúncia do negro assumir-se como tal. Isso é a esterilização, a não consciência, 
a mentira. A arte existe não apenas para consolar, mas como ensinamento, reflexão profunda da 
humanidade. (CUTI, 1987, p. 157). 

 

Sobre A consciência do impacto nas obras de Cruz e Sousa e de Lima Barreto, livro surgido da tese 

de doutoramento do autor, vale o registro exposto nas páginas pré-textuais de que na tese a 

condição foi utilizar o termo “afro-brasileira” para se referir a indivíduos negros e sua literatura, e 

apenas no livro o autor realizou a alteração para “negro-brasileira”, neologismo criado por ele e 

que é considerado mais poderoso do ponto de vista semântico e ideológico.  

Literatura negro-brasileira é o texto no qual existe uma sistematização e um esforço maior em 

definir o conceito de literatura negro-brasileira. O livro contesta as produções que negam a 

presença do elemento social na arte e supre um espaço que é deixado em branco nas historiografias 

de literatura brasileira mais conhecidas e estudadas, buscando abranger resumidamente vários 

séculos de produção literária, com uma aparente preocupação com todos os tipos de leitores, 

inclusive os iniciantes, pois o autor explica em notas ou mesmo durante o texto diversos termos, 

para que a compreensão ocorra da melhor forma possível. 

Cuti (2010) pretende iluminar um dos aspectos da literatura brasileira, um dos que foram 

abafados por muito tempo. Segundo ele, para mostrar que o Brasil é de todos os brasileiros é preciso 

que ocorra uma mudança de paradigmas. O autor demonstra ser contra as ideias de literatura 

separada das questões sociais ou raciais citadas anteriormente quando diz:  
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Quando intelectuais brasileiros em postos de comando (professores, jornalistas etc.) procuram 
apartar o saber – em nosso caso a literatura – das questões ligadas às relações étnico-raciais, o 
fazem como quem nega conceber a capacidade intelectual ao segmento social descendente de 
escravizados. (CUTI, 2010, p. 12). 

 

O autor quer mostrar que apesar de todo o silêncio, o segmento negro da população 

brasileira tem uma literatura, que, pelo grande número de autores e iniciativas que cada vez mais 

vem surgindo, se torna cada vez mais forte. 

Assim como nos textos dos anos 80, a questão da camisa de força temática é abordada, pois 

novamente o escritor diz que, por muito tempo, qualquer escritor, branco ou negro, que quisesse 

falar sobre a vida do negro-brasileiro, deveria bater na tecla da escravidão, sem abordar outros 

temas. Devido ao fato de que o autor negro sempre precisa contar com leitores brancos, alguns 

tentaram não ser agressivos e se adaptar ao chamado padrão branco, e essa omissão diminui 

quando o escritor negro percebe que tem leitores negros, e nesse sentido o autor cita a importância 

do Movimento Negro Unificado e da série Cadernos Negros. 

Um dos projetos do livro é estabelecer o conceito de literatura negro-brasileira e definir em 

que ele consiste, quais suas implicações ideológicas e diferenças em relação aos outros termos 

bastante usados, como literatura negra e literatura afro-brasileira. O próprio Cuti (2010, p. 33) diz 

que “a denominação de um recorte da literatura traz em si propósitos diversos”, pois quem 

seleciona estabelece critérios para essa tarefa, e deve explicar porque fez determinado destaque.  

Então, Cuti tenta explicar a escolha do termo literatura negro-brasileira. Para ele, chamar 

de afro essa produção dá um vínculo com a origem continental dos autores, deixando-a à margem 

da literatura brasileira, como se fosse apenas um apêndice da literatura africana. Ainda, a literatura 

africana não combate o racismo brasileiro e nem se assume como negra, além de a própria 

diversidade de um continente com 54 países ser negada. Segundo Cuti (2010, p. 38), “um autor 

afro-brasileiro ou afro-descendente não é necessariamente um negro-brasileiro”. Como vemos, o 

fator da cor da pele é fundamental no que Cuti define como literatura negro-brasileira, diferente, 

por exemplo, do conceito de literatura negra proposto por Zilá Bernd (1987), que sugere que se 

prenda apenas à evidência textual. Mas, obviamente, a cor da pele não é o suficiente, pois além 

disso, deve haver o dado da escrita. Na escrita negro-brasileira: 
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O ponto nevrálgico é o racismo e seus significados no tocante à manifestação das subjetividades 
negra, mestiça e branca. Quais as experiências vividas, que sentimentos nutrem as pessoas, que 
fantasias, que vivências, que reações, enfim, são experimentadas por elas diante das consequências 
da discriminação racial e de sua presença psíquica, o preconceito? Esse é o ponto! (CUTI, 2010, 
p. 39). 

 

Cuti atenta para a polissemia da palavra “negro”, que dá uma relação direta com aqueles 

que sofrem discriminação. Para Cuti, a palavra negro possui muita força, é capaz de valorizar e 

assumir a identidade, enquanto afro-brasileiro não ameaça a integridade e nem recupera a 

identidade de ninguém. Outro argumento para que o autor não queira uma vinculação ao 

continente africano é que a literatura negro-brasileira não é de uma população que se formou na 

África, mas de uma população que se formou e teve sua experiência no Brasil. E por mais que 

todos tenham direito a qualquer cultura ou herança histórica, o idioma que o escritor negro-

brasileiro usa é o português, o que por si já significa uma grande diferença entre o negro que vive 

no Brasil e o negro que vive na África. Essa reflexão sobre o idioma faz lembrar as palavras de 

Frantz Fanon (2008, p. 34): “Todo povo colonizado – isto é, todo povo no seio do qual nasceu 

um complexo de inferioridade devido ao sepultamento de sua originalidade cultural – toma 

posição diante da linguagem da nação civilizadora, isto é, da cultura metropolitana.”. É importante 

entender que Fanon escreve a partir da reflexão sobre o povo antilhano, colonizado pela França, 

e estende sua reflexão aos demais povos colonizados, mas a partir de suas ideias é possível pensar 

o posicionamento do negro brasileiro em relação à linguagem.  

Como o autor explicita que quer falar da literatura produzida por indivíduos negros que 

têm suas experiências no Brasil, o título da antologia tem a intenção de agregar a singularidade 

negra e brasileira ao mesmo tempo. O livro não trata de um corpus que descende da literatura 

africana porque os africanos que vieram escravizados para o Brasil não trouxeram uma produção 

literária escrita, não havia uma tradição que pudesse ser continuada. 

Além da definição do conceito, Cuti aborda vários assuntos, como as instâncias de poder 

que decidem o que será publicado e o que será lido, a questão da autoria, a recepção, a censura e 

a autocensura, frequentemente falando sobre as barreiras que são impostas aos escritores negros. 

Referente à questão da afirmação ou negação da identidade, Cuti diz o seguinte: 
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Há, portanto, autores que afirmam sua identidade negro-brasileira, enfrentando as zonas de 
conflito em franca desobediência à ideologia do silêncio. Por outro lado, há aqueles que sussurram 
uma identidade dentro dos limites estabelecidos pela ideologia dominante, e aqueles autores 
completamente desidentificados. (CUTI, 2010, p. 61). 

 

E o autor, como não poderia deixar de ser de acordo com o título e a proposta da obra, 

reflete e cita autores comprometidos com a identidade negro-brasileira, desde os precursores, 

como Luiz Gama, Cruz e Sousa, Lima Barreto e em certo sentido Maria Firmina dos Reis, 

passando pelo começo do século XX com Solano Trindade e Lino Guedes, até atingir as 

produções mais recentes, que abordam uma quantidade significativamente maior de escritores. A 

coletividade e união dos autores comprometidos com a questão do combate ao racismo é tratada 

com bastante força, assim como um destaque especial é dado a autores que são considerados “elos 

de geração”. Um pequeno capítulo é destinado à dramaturgia, são citadas as antologias de literatura 

negro-brasileira – seja qual for o título e a terminologia adotada – e os textos colocados à 

disposição por instituições como o Quilombhoje e o grupo literafro da UFMG, que dão ao leitor 

um caminho, uma fonte onde procurar os textos de uma literatura que não está nas vitrines e nas 

estantes principais das livrarias e bibliotecas. Ao final do seu texto o autor reflete de maneira 

interessante sobre a vertente literária de que tratou: 

 

Apesar dos baixos índices de leitura do Brasil, muitas pessoas continuam produzindo literatura 
negro-brasileira. Esta vertente prossegue seu caminho em todas as ramificações, pois a 
necessidade de expressão literária é vital, seja com qual nome ela venha a ser classificada. À obra 
cumpre a função principal de furar as resistências para nutrir a memória afetiva dos leitores. 
(CUTI, 2010, p. 144).  

 

 

3. Considerações finais 

 

Vemos que o posicionamento de Cuti, exposto em seus ensaios, é totalmente oposto 

àqueles que sugerem que se prenda exclusivamente aos elementos textuais e à questão estética, 

deixando os aspectos sociais, políticos e históricos de fora. Ao considerar a cor da pele e o 

comprometimento racial como um critério fundamental para seus textos e para a reflexão sobre a 

literatura em geral, o autor é assumidamente ideológico e coloca sua produção como uma 

ferramenta de combate ao racismo e de valorização de uma vertente da literatura brasileira que foi 
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abafada. Em certo sentido, pode-se pensar a questão nos termos que Terry Eagleton definiu como 

crítica política: não apenas porque a crítica de Cuti é política, pois isso é algo indiscutível e não há 

a tentativa de negar, mas porque toda crítica é política, inclusive essas que não se assumem como 

tal, porque, afinal, “essa teoria literária ‘pura’ é um mito acadêmico” (EAGLETON, 2006, p. 294). 
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A CONTRIBUIÇÃO DA EPISTEMOLOGIA EVOLUTIVA PARA A TEORIA E 

A HISTÓRIA DO ROMANCE  

 

 

Denise Kasburg 
 

Resumo: Partindo das descrições de Steven Pinker e António Damásio do funcionamento da mente e da 
linguagem, em suas implicações para a compreensão do componente cognitivo (semântico e emocional) da escrita 
e da leitura da narrativa, e tomando como referência a função adaptativa atribuída por Brian Boyd à narrativa 
ficcional, é possível determinar os componentes cognitivos envolvidos na leitura do romance. O recurso pelo 
romance a estímulos que a narrativa (e a narrativa ficcional, em particular) empregava desde tempos ancestrais 
para envolver o ouvinte e o leitor na estória contada, evocando temas de fortes implicações para a psicologia e a 
vida social dos indivíduos, ajuda a explicar o sucesso histórico do gênero. A análise da narrativa como elemento 
integrante da evolução cultural humana traz, pois, novas perspectivas e objetos de estudo para a teoria do romance, 
sendo este o tema desta apresentação.  
Palavras-chave: Narrativa, romance, ciências cognitivas, cultura. 

 

1. Introdução 

 

Algumas vertentes de estudos literários admitem que o romance teve uma poligênese, em 

vez de uma origem única. Exemplares do gênero foram encontrados na Grécia Antiga, na China, 

no Egito e em vários países não considerados na “gênese europeia” defendida por autores como 

Ian Watt. Pode-se então pensar em formas romanescas pré-modernismo, pré-romantismo, pré-

imprensa, até mesmo pré-feudalismo (PAVEL, 2003). Contudo, podemos retroceder a história do 

romance somente até o primeiro exemplar escrito que se tenha; e o que viria antes? Na tradição 

literária oral, já não existiria alguma forma de transmissão cultural similar a ele, com características 

básicas análogas, com apelo ao público semelhante ao que o romance nos causa? 

A origem da narrativa ficcional não é tão simples de se encontrar, e provavelmente nunca 

seja. Não havia como registrar os costumes orais de nossos antepassados; mas há razão para crer 

que ela seja quase tão antiga quanto a própria linguagem. A necessidade de se compreender 

eventos, as causas e seus efeitos, objetivos envolvidos, meios utilizados e resultados alcançados, 

fomentou o uso da narrativa; ouvir histórias é uma forma de aprendizado sem os prejuízos do 

esforço dispendido e os perigos que a situação real pode oferecer. Contá-las dá ao narrador maior 

status diante do grupo, logo, maior preferência quanto ao uso de recursos e uma taxa maior de 

sobrevivência e de reprodução. Quanto à narração de histórias fictícias, segue-se os mesmos 
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princípios, aliados ao fato de que uma história fantasiosa estimula a imaginação (tanto de seu 

contador quanto do público), fazendo com que os indivíduos não mais se limitem a pensar no 

presente e no que os rodeia. Criar mundos ou conjecturar sobre o futuro, ouvindo um mito ou 

lendo um romance, faz o mesmo efeito em nosso cérebro que uma brincadeira de faz-de-conta: é 

um treinamento de quais ações tomar, como se comportar e como interpretar as ações dos outros, 

caso aquilo fosse real (BOYD, 2009). 

A ficção instiga-nos as mesmas emoções de uma história verdadeira. Utilizando-se de temas 

morais e estimulando nossas emoções sociais, voltadas principalmente para competição e 

cooperação, o romance reflete a função que a narrativa em grupo teve anteriormente, ainda que 

de modo diverso: manter o equilíbrio do grupo social, sua hierarquia e regras morais, fornecendo 

ao indivíduo estímulos cognitivos e emocionais suficientes para que compreenda melhor o mundo 

(natural ou cultural) à sua volta e seu papel nele. 

Tal análise do gênero literário só é possível aliando-se à teoria literária os avanços realizados 

pela antropologia evolutiva e pelas ciências cognitivas. Por que buscamos histórias ficcionais, por 

que gostamos de dispender tempo na leitura de um longo romance, são perguntas que a teoria 

literária sozinha não consegue responder; os fundamentos da resposta podem estar na evolução 

de nossa espécie, em processos cognitivos presentes em nós há milênios, exaptados na 

modernidade para nossas necessidades sociais e culturais. Como Boyd ressaltou, a pesquisa mais 

frutífera sobre a ficção não será a que analisa os códigos, a linguagem ou as ideologias envolvidas, 

mas sim a que considerar as competências cognitivas da espécie envolvidas em entender eventos 

e em formar e compreender representações de eventos (narrativas), ou em inventar histórias como 

forma de brincadeira cognitiva com informações sociais. A “análise biocultural” da ficção, 

segundo ele, evidenciará como tais capacidades e inclinações vêm de nossos antepassados e 

alteram-se marcadamente para funcionar em favor da nossa ultrassociabilidade. 

Algumas hipóteses sobre a origem da narrativa sugerem que a utilização da narrativa 

ficcional em nossa espécie foi um evento evolutivo, isto é, teve valor adaptativo para as sociedades 

humanas. Para compreender o que está sendo visado aqui é necessário entender o diferencial de 

nossa espécie dentre as demais que apresentam comportamentos sociais ou culturais: somos 

ultrassociais, segundo Boyd (2009), ou seja, em nossa espécie a relação entre os indivíduos de um 
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grupo é de suma importância, de tal maneira que quase todos os seus comportamentos giram em 

torno dela. Assim, as capacidades cognitivas humanas, estabelecidas durante dezenas de milênios 

para aprimorar sua adaptação ao meio, foram exaptadas para novas aptidões, a fim de melhor 

desenvolver a relação social; ao formar grupos de 100 a 150 indivíduos, número que continua 

crescendo com o desenvolvimento social, já não é mais tão importante ao ser humano adaptar-se 

ao meio ambiente, mas sim ao seu grupo (BOYD, 2009; CHAGAS, 2015). Stephen Jay Gould 

cunhou o termo “exaptação” para designar esse processo; por exemplo, a disposição cognitiva 

para encontrar e classificar padrões de cores, formas ou sons na natureza passa a ser utilizada para 

fazer arte, a princípio em desenhos e esculturas, e aprimora-se também como uma disposição para 

encontrar padrões sociais, passando de adaptação evolutiva a ferramenta social e cultural 

(SPERBER, 1996).  

A narrativa ficcional pode estar relacionada a brincadeiras de faz-de-conta entre crianças, 

piadas, fofocas e representações culturais mais complexas como a contação de mitos em grupo e, 

finalmente, a literatura. Ela aproveita-se de aptidões cognitivas próprias de nossa espécie, como 

as já citadas, estimulando-as através de temas provocativos; a narrativa faz com que o interlocutor 

(ou leitor) exercite seu aprendizado social, oferecendo-lhe um novo sentido ou uma melhor 

explicação para seu mundo, e tensiona a ordem social em que o indivíduo se encaixa e os seus 

valores. Podemos perceber os mesmos mecanismos atuando no romance. Apropriando-se da 

forma de desencadeamento de eventos, própria da narrativa, e de temas relacionados à moralidade 

(relações de poder, relações afetivas, tabus, situações críticas), o gênero mantém-se como um dos 

mais procurados meios de transmissão cultural. 

 

2. A pré-história do romance 

 

Enxugando ao máximo o conceito de romance, temos uma narrativa ficcional longa escrita. 

A “narrativa” e a “ficção” já existiam em nossa cultura muito antes do gênero romanesco; nossa 

própria evolução biológica e cultural fez com que as usássemos e as buscássemos avidamente 

desde o Paleolítico. 

A narrativa reflete nosso modo de pensar. Brian Boyd e Steven Pinker argumentam que ela 

não foi “aprendida” como uma ferramenta de linguagem; antes, é mero reflexo do funcionamento 
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da nossa mente, do nosso modo de processar eventos, o que foi essencial para a sobrevivência da 

espécie. Isso pode ser percebido durante o desenvolvimento das crianças: elas passam da simples 

percepção de eventos para criação de inferências sobre eles, da sua descrição para a explicação; da 

identificação imediatista de ações para a temporalidade delas, e depois para a identificação da 

causalidade entre elas e de objetivos envolvidos (BOYD, 2009). O compartilhamento de 

informações em forma de narrativa oral, isto é, uma sequência de eventos envolvendo no mínimo 

um agente, exercita todas essas habilidades cognitivas; além disso, é uma forma de aprendizado 

social que não oferece riscos a quem está aprendendo a partir de uma história contada por outro, 

diferente do aprendizado individual; e se neste dispende-se energia e recursos do meio, no 

aprendizado social, precisa-se somente de um tanto de tempo (PINKER, 1998). 

 A narrativa oral também fortalece a convivência em grupo; para Boyd, as histórias 

surgiram pelo nosso interesse de monitorar uns aos outros, firmando nossa atenção em 

informações sociais. As sociedades humanas se formaram baseadas na cooperação, e para que ela 

prevaleça, é necessário um sistema informal de vigilância e punição de indivíduos egoístas, aqueles 

que quebram as regras do grupo (sua moral), ou que só agem em benefício próprio (PINKER, 

2010). Parte desse sistema é falar da vida alheia: trocar informações sobre os outros, 

principalmente o que eles fazem de errado, é uma forma de manter o equilíbrio social, a hierarquia, 

e também de punir o transgressor, dando-lhe má fama no grupo. Ao contar ou ouvir uma fofoca, 

que nada mais é que uma narrativa oral, cada um lembra-se também do seu próprio papel social e 

hierárquico no grupo, ajudando a manter a homeostase, ou equilíbrio, social. 

 A maioria das narrativas faz uso de eventos que tenham a ver com moral para atiçar 

emoções, outro ponto muito importante da narrativa, e intimamente ligado aos processos 

cognitivos. Boyd argumenta que muitas emoções também evoluíram conosco, conforme nos 

tornamos animais sociais, contribuindo para a cooperação: 

 

Para que o altruísmo funcione efetivamente, uma configuração inteira de motivações precisa ser 
ativada: simpatia, para que eu esteja inclinado a ajudar os outros; confiança, para que eu ofereça 
ajuda agora e espere que isso seja retribuído depois; gratidão, para estar inclinado a retribuir 
quando for ajudado; vergonha, para me prontificar a retribuir quando estiver em dívida; um senso 
de justiça, para que eu intuitivamente saiba a quantia acertada a retribuir ou cobrar; indignação, 
para que eu quebre a cooperação com um traidor ou o puna; e culpa, um desprazer comigo 
mesmo e medo da exposição e represália por trair o pacto. (...) Tais emoções não são 
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simplesmente dadas à nossa espécie, mas selecionadas evolutivamente para motivar a cooperação 
em espécies altamente sociais. (BOYD, 2009: 57) 

 

A narrativa as utiliza o tempo todo, estimulando os processos cognitivos ligados a elas, em 

um exercício psicológico e uma forma de reter a atenção do público ouvinte por mais tempo. 

Transpondo essas observações para o romance, podemos perceber quão antigos são os 

interesses envolvidos na leitura do gênero; ler sobre temas considerados tabus, situações críticas 

ou de conflito remonta à época em que saber esse tipo de informação sobre membros do grupo 

era extremamente fundamental para manter a coesão entre todos. As emoções que afloram com 

a leitura, exploradas pelo autor através de diferentes padrões de acontecimentos, tipos de 

personagens e seus objetivos, ou as consequências que eles sofrem, também estão presentes em 

nossa história evolutiva há dezenas de milênios, e influenciam diretamente na criação de 

expectativa, de surpresa ou tensão durante a leitura. Coloca-las em funcionamento através da 

leitura de um livro é uma forma de exaptação das habilidades cognitivas envolvidas, o que quer 

dizer que elas agora não são mais usadas para a sobrevivência do indivíduo, ou para sua adaptação 

à vida em grupo, mas estimuladas em processos culturais, que nos deleitam justamente por isso. 

 

3. A ficção 

 

A ficção, assim como a narrativa, tem surgimento espontâneo no desenvolvimento do 

indivíduo e é universal nas sociedades humanas. Chamo atenção ao termo “ficção”, que não está 

sendo usado aqui como o conceito literário e nem refere-se às reflexões filosóficas a respeito; é 

usado para designar ficção em um conceito mínimo, mais ligado aos processos cognitivos que dão 

origem ao pensamento hipotético. Os processos imaginativo e hipotético não precisam ser 

ensinados a ninguém, de modo que se pode dizer que temos uma predisposição cognitiva a eles, 

isto é, também tiveram parte na nossa adaptação evolutiva. A ficção também toma parte aqui; no 

começo, desenvolveu nossas habilidades sociais e estendeu nossa capacidade de pensar além do 

aqui e agora, para entreter outras possibilidades, e não simplesmente aceitar o que nos é dado pelo 

meio em que vivemos. Na maioria das sociedades, a ficção é usada, em outra forma de exaptação 

das habilidades cognitivas relacionadas à imaginação, na busca de significados e explicações de 

89



 

XVIII Semana de Letras da UFPR   

 

fatos inescrutáveis, e também para a coesão, conformidade e controle do grupo, direcionando-a à 

criação de mitos e religiões.  

Este é um dos inícios possíveis da narrativa ficcional, utilizada até hoje na literatura em 

forma de romance. As mesmas habilidades cognitivas requeridas para o processamento da 

narrativa de acontecimentos reais são exploradas aqui: a ficção é um “simulador mental”, com o 

qual o indivíduo pode colocar-se em situações inesperadas ou mesmo improváveis sem realmente 

ter que lidar com elas. O mesmo processo de aprendizado das narrativas orais é ativado, pois o 

indivíduo, interpretando uma narrativa ficcional, pode extrair dela padrões ambientais, causais ou 

comportamentais; não só isso, ela permite-o abstrair do real e vislumbrar outros mundos possíveis 

e impossíveis. Talvez a faceta mais importante desse simulador seja permitir-nos viver a vida de 

outras pessoas (mesmo que elas não existam): o personagem de um romance é processado em 

nosso cérebro como uma pessoa real, a diferença é que podemos ter até mais intimidade com o 

personagem do que com a maioria das pessoas à nossa volta. Então, aplicamos à sua vida a mesma 

moral que aplicamos à nossa própria, e nos deixamos levar emocionalmente pelo desenrolar de 

sua história; assim, a empatia, sentimento que surgiu como uma adaptação à nossa vida social, é 

vivenciada na leitura de ficção (BOYD, 2009). 

 

4. Conclusão 

 

Ao longo da história da espécie humana, a narrativa ficcional foi usada para explicar 

fenômenos, manter a coesão e conformidade do grupo e controla-lo melhor - basta pensar nos 

mitos e religiões, novamente. É preciso dispender tempo para ouvi-las ou conta-las, mas provêm 

alto benefício, imediato no que diz respeito ao estímulo cognitivo que causam, e de longo prazo 

no que diz respeito à coesão do grupo e à explicação do funcionamento do mundo e do papel do 

indivíduo nele. 

No fator funcionalidade, é nessas características e mecanismos que o romance se assemelha 

à narrativa ficcional utilizada há milênios. Nosso interesse cresce à medida que novos padrões de 

eventos são criados; estes podem ser mais sutis que o padrão agente-ação que evoluímos para 

reconhecer. Também nosso senso artístico é estimulado desse modo, na leitura de romances, à 

medida que passamos a reconhecer, conscientemente, os padrões mais discretos utilizados pelo 
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autor e a procurar, então, diferentes padrões estéticos, em mais uma exaptação de nossa disposição 

cognitiva para processar padrões. 

Concluo sugerindo que ao unir a teoria do romance à antropologia evolutiva e às ciências 

cognitivas, podemos identificar os interesses ancestrais a que ainda se apela, e aos quais 

continuamos atendendo através da leitura do gênero. Mais do que características de forma ou 

conteúdo, as potências da narrativa podem ser o elo de ligação entre as diversas origens do 

romance. 
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LITERATURA PARA TODOS: REFLEXÕES ACERCA DA 
UNIVERSALIZAÇÃO DA LITERATURA E PROPOSTA DE TRABALHO 

 
Michelle Lecheta 

 

Resumo: Desconstruir a ideia de que obras literárias são de difícil leitura e que os clássicos não são para todos deve 
ser objetivo do professor de Línguas e Literatura. Como defende o sociólogo Antônio Cândido, a fruição dos 
clássicos da literatura se dá independentemente do nível social e cultural do leitor, sendo esse um caráter da 
literatura: a universalidade. Os textos literários caracterizam-se por retratar momentos, espaços e existências que 
tocam o leitor pois o fazem experimentar estímulos e interações não possíveis sem a ficção. Partindo desse 
pressuposto, é de fundamental importância a utilização de estratégias que insiram os estudantes no universo 
literário, propiciando além do acesso, a percepção da magnitude do texto literário. Relacionar adaptações dos 
clássicos da Literatura à Histórias em Quadrinhos (HQs) poderá ser uma estratégia eficaz nas aulas de Literatura. 
Além de aguçar o interesse aos clássicos, as HQs podem ser uma ferramenta interessante do ponto de vista da 
linguagem não-verbal ao trabalhar-se com a análise de elementos semióticos que, assim como o texto literário, 
propiciam reflexão e fruição. Assim, as práticas intertextuais e intermidiáticas tornam-se ferramentas de acesso 
complementar ao corpus literário que, por seu caráter universal, abre espaço para ressignificações. 
Palavra-chave: Literatura, Sociedade, Intertextualidade. 

 

O presente trabalho tem por objetivo trazer à reflexão a necessidade de universalização da 

Literatura através da desconstrução do paradigma de que as obras literárias são para poucos 

eruditos leitores e apresentar, através da leitura reflexiva do ensaio “O Direito à Literatura”, do 

sociólogo Antonio Candido, o papel que a Literatura desempenha na formação crítica do leitor. 

Em seguida, partindo-se do pressuposto de que é fundamental o uso de estratégias que aproximem 

os estudantes leitores do universo literário, traz-se uma proposta de trabalho utilizando material 

intermidiático que pode auxiliar a formação de vínculo afetivo do estudante com a obra, abrindo 

caminho para a fruição, reflexão e possibilitando ressignificações. 

 

1. Literatura como direito 

 

O ensaio “O Direito à Literatura”, trazido por Candido em sua obra “Vários Escritos” 

(2004), inicia-se com o levantamento da questão acerca dos Direitos Humanos de que cada cultura, 

de cada tempo histórico, é incumbida de delimitar o que é um direito e o que pode ser suprimido, 

como supérfluo. A esses conceitos Candido dá o nome de bens incompressíveis, os que não se 

pode negar o direito, e os bens compressíveis, os que se pode viver sem. A esse respeito Candido 

(2004) diz: 
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O fato é que cada época e cada cultura fixam os critérios de incompressibilidade, questão ligados 
à divisão da sociedade em classes, pois inclusive a educação pode ser instrumento para convencer 
as pessoas de que o que é indispensável para uma camada social não é para outra (CANDIDO, 
2004, p.173). 

 

Nesse tocante Candido traz a reflexão de que quando se pensa no que é necessário para o 

bem-estar do outro, geralmente elencam-se acesso à alimentação, à moradia, à saúde. Já ao pensar 

no que se faz necessário para o “nosso” bem-estar esses acessos citados não bastam, pois faltará 

nessa retórica um fator de preenchimento do ser, de tentativa de encontrar-se no mundo, a 

necessidade refletir. Assim, partindo da característica primordial da literatura de trazer a crítica, a 

reflexão, além da fruição estética, levanta-se a questão: A Literatura é uma necessidade 

incompressível? 

A Literatura tem em si uma função formadora e um caráter humanizador que pode e deve 

ser acessível a todos, uma vez que todos têm o direito de tornarem-se mais sensíveis à natureza, à 

própria organização social e à reflexão que paira sobre o ser no mundo ou, até mesmo, 

simplesmente existir no mundo. Para Candido, esse caráter humanizador é entendido como:  

 

O processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como exercício da 
reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, 
a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade 
do mundo e dos seres, o cultivo do humor. (CANDIDO, 2004, p.180) 

 

2. Os clássicos transponíveis 

 

Sendo assim, propiciar o ambiente em que os estudantes leitores tenham acesso à Literatura 

e mediar a relação entre a obra e o estudante são funções do professor, assim como se utilizar de 

estratégias didáticas que aflorem nos estudantes o interesse pelos clássicos, sua fruição e a 

apropriação do conteúdo de caráter reflexivo e questionador. 

A utilização dos clássicos da Literatura terá um papel fundamental na formação do 

estudante leitor, uma vez que através deles o leitor terá contato com a dimensão artística criada 

através dos tempos e, ao perceber a atualidade de seu discurso, dar-se-á conta de seu valor estético-

histórico. 
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Em seu livro “Por que ler os clássicos”, (2007, p.9-15) o escritor Ítalo Calvino elenca 

quatorze motivos para que as obras literárias sejam lidas, dentre as quais destacam-se o fato de as 

obras canônicas “nunca terminam o que tem a dizer” -  pois são inesgotáveis em significado; “são 

livros que carregam traços culturais atemporais” – sendo ferramenta que suscita a reflexão e ainda 

“são livros que provocam novos debates” pois prolongam os discursos críticos. 

Entretanto, como despertar o interesse aos clássicos quando se apresentam dois lados 

distintos no processo de aprendizagem? De um lado estão os jovens leitores já habituados aos 

modelos audiovisuais de última geração narrando histórias fantásticas de vampiros e elfos; do outro 

lado o professor apresentando a literatura sob uma perspectiva mais histórica (onde na maioria 

das vezes importa mais que o estudante esteja apto a descrever diferenças entre uma escola literária 

e outra e citar dois ou três autores de cada escola do que entender o motivo pelo qual tal obra ou 

tal autor pertencem ao cânone literário). 

Desse modo, propõe-se a utilização de recursos intermediáticos que auxiliem tanto o 

professor, no sentido de trazer a atenção dos estudantes de como a arte pode ter releituras e 

adaptações, quanto os próprios estudantes-leitores, que podem ter nas adaptações ferramentas 

que os auxiliem a compreensão e a ressignificação de textos literários.  

 

3. Proposta de prática literária intermidiática 

 

Inserir adaptações dos clássicos da Literatura à Histórias em Quadrinhos (HQs) poderá ter 

esse caráter nas aulas de Literatura. Além de propiciar o interesse aos clássicos, as HQs podem ser 

uma ferramenta interessante do ponto de vista da linguagem não-verbal ao trabalhar-se com a 

análise de elementos semióticos que, assim como o texto literário, propiciam reflexão e fruição. 

O objetivo aqui trata da inclusão de elementos que auxiliem tanto na compreensão de um 

enredo quanto na captação de estímulos e sensações que a arte pode proporcionar, 

independentemente do formato ou da mídia pela qual se manifestam. Vale ressaltar que essa 

proposta não tenciona de nenhuma forma realizar a substituição do texto literário por uma 

adaptação, pois nesse caso perder-se-ia a dimensão crítica e reflexiva da Literatura. Do contrário, 

tenciona-se através da utilização de outros meios que não o texto literário propriamente dito, 
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evidenciar a grandiosidade estética e a infinidade de discursos possíveis através da leitura de uma 

obra literária em seu formato original. 

Desse modo, é importante propiciar ao estudante o contato com diferentes representações 

de arte, afinal, o papel da escola é formar um leitor crítico que saiba adentrar nesses distintos 

universos, interpretar diferentes formatos e mídias e principalmente, se utilizar do caráter 

“humanizador” da Literatura a fim de se tornar um cidadão crítico. Nesse sentido, a Literatura 

torna-se instrumento que viabiliza essa relação entre a escola com seu papel formador e os 

educandos, como se pode observar na Lei de Diretrizes e Bases (Lei n°9394/96), do ano de 1996, 

em seu Artigo 35, inciso III que rege o “aprimoramento do educando como pessoa humana, 

incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do desenvolvimento 

crítico.”    

Duas adaptações de clássicos da Literatura nacional e mundial, respectivamente, que podem 

ser utilizadas como ferramenta de estudo possíveis nas aulas de Literatura são Dom Casmurro, de 

Machado de Assis (adaptado à HQ por Ivan Jaf, 2012)  e O Estrangeiro, de Albert Camus 

(adaptado à HQ pelo também argelino Jacques Ferrandez, 2014). Aqui propõe-se a mera utilização 

de uma página do material ilustrado sendo cruzado com o excerto da obra literária, porém ficará 

a critério do professor e sua delimitação das dimensões ensináveis dentro de sua proposta, validar 

esse modelo ou se utilizar dessa ou outra ferramenta para fazer a aproximação do estudante com 

a obra e criar vínculos afetivos entre eles. 

 

4. Machado de Assis e os “olhos de ressaca” 

 

No primeiro, propõe-se a utilização da adaptação em História em Quadrinho de Dom 

Casmurro, apresentando aos estudantes a descrição imagética dos “olhos de ressaca” (ASSIS, 

2015) da personagem Capitu, apresentada na página 19 da obra em quadrinhos, conforme 

FIGURA 1, visto essa adjetivação de Machado quanto aos olhos da personagem ter se 

imortalizado ao falar-se de Dom Casmurro. 

Em seguida, propõe-se a leitura do capítulo XXXII, intitulado “Olhos de Ressaca”, do texto 

literário de Machado, propondo-se a reflexão sobre se a adaptação faz jus à descrição literária ou 

se de alguma forma a adaptação poderia ser diferente aos olhos dos estudantes leitores e ainda 
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propõe-se o questionamento de como uma adaptação reflete a interpretação daquele adaptador 

do texto literário e como, ao ler um texto literário e interpretá-lo utilizando a própria concepção 

de mundo caracteriza-se como releitura do texto, uma adaptação. 

Ressalta-se o caráter sugestivo dessa proposta, em que outros meios, ferramentas e 

adaptações poderiam ser utilizados na aproximação do texto literário, na tentativa de desmistificar 

que o clássico é para a leitura de poucos e que somente esses poucos teriam a competência de 

extrair das obras literárias seu significado dinâmico e atemporal. 

 

 

Figura 1. Extraído de: JAF, 2012, p. 19 

 

4. Camus – as razões de Mersault 

Propõe-se ainda, a utilização de clássicos da Literatura mundial nas aulas de Literatura, 

como forma de demostrar aos estudantes que aos temas trazidos pelo texto literário não há 

fronteiras, visto que a literatura pode tratar de questões sociais e ambientais, que são temas 

sobretudo humanos. 
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 Uma linda adaptação de Camus é encontrada em História em Quadrinhos de “O 

Estrangeiro”, feita pelo conterrâneo argelino do autor, Jacques Ferrandez. Ao captar a essência do 

personagem Mersault e recriar o ambiente da obra de Camus em imagens, essa adaptação poderá 

ser uma ferramenta riquíssima nas aulas de literatura. Essa reconstrução do ambiente pode ser 

observada no trecho em que o personagem principal e o árabe se reencontram na praia, debaixo 

de forte sol, imortalizando o clímax da obra, como na FIGURA 2 da adaptação de Ferrandez.  

 

 

Figura 2. Extraído de: FERRANDEZ, 2014, p. 75 
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Dessa ambientação poderão ser explorados vários elementos da obra, como por exemplo 

as possíveis razões de Mersault para matar o árabe (O sol forte serviu de atrapalho mental para 

que o personagem matasse o árabe? Qual foi a motivação de Mersault?) ou ainda a discussão de 

como se deu a própria adaptação. 

Vale ressaltar que a utilização desse tipo de intermídia poderá também ser explorada do 

ponto de vista da produção e escrita literária, uma vez que o professor poderá se utilizar do eixo 

comparativo entre a produção escrita do estudante, o texto literário e sua adaptação de forma a 

gerar uma prática literária em sala, onde os estudantes terão a oportunidade de experimentar a arte 

sob diferentes óticas. 

Assim, pretende-se através da proposta de utilização de intermídias, verificar a possibilidade 

de que os estudantes adentrem a obra literária e, baseados em uma relação comparativa, estejam 

aptos a perceber a magnitude do texto literário, que poderá ser de mais fácil transposição se seu 

estudo for aliado a ferramentas que auxiliem seu entendimento, à mediação do professor e ao 

universo do próprio texto. 

 

5. Considerações finais 

 

Tendo em vista que o acesso à arte é um direito de todos e que cercear esse direito 

baseando-se em paradigmas de que nem todos precisam de arte e literatura significa tolir o ser 

social, restringindo seu desenvolvimento crítico, colocando-o à margem das discussões e 

perpetuando as máximas de que o problema é sempre a Educação, a Escola, o Aluno e o Professor. 

Nesse sentido, subsidiar as ferramentas para que os estudantes se tornem apreciadores da 

Literatura e tenham a fruição e o prazer estético que ela proporciona e ainda, para que alcancem 

a percepção da importância do texto literário para sua formação é papel da escola. Esse papel 

encontra-se materializado na figura do professor, que por sua vez deverá ser cercado do suporte 

da escola para que se sinta apoiado em relação a novas metodologias que deixarão de focalizar 

puramente o ensino da história literária, objetivando a aquisição de letramento literário e a 

formação crítica dos jovens leitores. 
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CERTEZA QUE É DA CLARICE? FALSAS ATRIBUIÇÕES DE AUTORIA E RUÍDO NO 

PROCESSO DE LEITURA DE UMA OBRA  

 

Anna Carolina Legroski1 

 

Resumo: o fenômeno da falta de atribuição de autoria a peças literárias, sejam elas aforismos ou textos em sua 

totalidade, ficou evidente com seu uso em redes sociais. Todavia, essa prática pode ser percebida em citações 

equivocadas da Bíblia ou até mesmo quando José de Alencar revela que assinava com o nome de Lord Byron seus 

próprios poemas, para dar-lhes maior credibilidade. Embora uma falsa atribuição possa ser vista sob o prisma da 

ampliação do horizonte de leitores que a obra em questão possa ter, quando ela é atrelada ao nome de um escritor 

que faz parte do cânone literário e, portanto, do imaginário daqueles que conhecem seu nome, acaba inserindo-se 

também no processo de valoração que já se opera sobre as obras desse escritor. Uma vez que, tomando com ponto 

de partida o proposto por Eco (1779), se há um leitor-modelo dentro do processo de leitura, também pode-se 

pensar em uma figura de autor-modelo, que seria a idealização da figura pública, o romance e fetichização por trás 

do nome do criador da obra (BAYARD, 2010). Dessa forma, o presente trabalho propõe uma reflexão sobre o 

papel do autor no processo de leitura de uma obra, como uma investigação preliminar sobre os efeitos que um 

autor consagrado pode ter sobre uma leitura e de que forma autores considerados menores podem alcançar leitores 

sem serem vítimas de uma atribuição errônea.  

Palavras-chave: Leitura, falsa atribuição, papel do autor 

 

1. Introdução 

 

Evidenciada após a popularização da internet, a prática de atribuições errôneas de autoria a 

citações ou textos em sua integralidade, embora pareça inocente, tem implicações no processo de 

leitura dessas peças, pois os textos carregam consigo o peso que o autor tem para a opinião pública 

e/ou história da literatura. Autores como Clarice Lispector, Caio Fernando Abreu, Mário 

Quintana, Carlos Drummond de Andrade, Luís Fernando Veríssimo e Draúzio Varella são, 

frequentemente, atribuídos como autores dos mais variados textos, que circulam livremente e 

encantam, irritam ou frustram leitores desavisados.  

 

1  Mestranda em estudos literários na UFPR 
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Na forma de aforismos, isolada de um contexto, o erro se mascara mais facilmente, pois 

quando lidamos com uma narrativa lidamos também com mistura de personagens, que podem 

apresentar posicionamentos distintos. Em um mesmo texto de Clarice, temos “é preciso que se 

saiba. Que a vida é curta” e “pareciam ratos se acotovelando, a sua família” (LISPECTOR, 1998, 

pp. 61 e 64). Essas são frases que não parecem pertencer a mesma autora, porém, destacadas da 

narrativa, perdem o contexto que as motivou e podem ser reutilizadas em quase qualquer situação. 

O fato de que são de autoria de Clarice, no entanto, não quer dizer em absoluto que elas coincidem 

com seu pensamento a respeito de família ou da brevidade da vida, pois elas pertencem a 

personagens. 2  

Quando passamos à integralidade do texto, o engano torna-se mais evidente para um leitor 

habituado ao suposto autor, mas não para um leitor que conhece apenas o nome do mesmo e sua 

presença no universo literário. Em 2005, ocorreu um engano notório quando começou a circular 

o texto de auto-ajuda “Quase” com a assinatura de Luís Fernando Veríssimo. Por tratar-se de um 

texto com um conteúdo otimista e encorajador, ele rapidamente espalhou-se por entre os 

brasileiros e acabou chegando à França, onde foi traduzido e incluído em uma coletânea de 

escritores brasileiros. Pouco tempo depois, o falso autor do texto manifestou-se em sua coluna no 

Zero Hora: 

O texto que encantara a senhora se chamava ‘Quase’ e é, mesmo, muito bom. Tenho sido 
elogiadíssimo pelo ‘Quase’. Pessoas me agradecem por ter escrito o ‘Quase’. Algumas dizem que 
o ‘Quase’ mudou suas vidas. Uma turma de formandos me convidou para ser seu patrono e na 
última página do caro catálogo da formatura, como uma homenagem a mim, lá estava, inteiro, o 
‘Quase’. Não tive coragem de desiludir a garotada. Na internet, tudo se torna verdade até prova 
em contrário e como na internet a prova em contrário é impossível, fazer o quê? (VERISSIMO, 
2005) 

  

A verdadeira autora, Sarah Westphall, na época estudante de medicina, acabou sendo 

encontrada, e o engano desfeito – segundo ela, alguns amigos jogaram o texto na rede com seu 

nome, mas, no meio do caminho, ele foi substituído pelo de Veríssimo. 

 

2  Embora, neste artigo, não nos prolonguemos na discussão sobre a problemática dos aforismos, pareceu-
nos relevante levantar a questão. 
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 Anterior à internet, a prática de trocar nomes em textos pode ser encontrada, 

inclusive, na rememoração de José de Alencar, publicada em 1893, quando o autor revisita sua 

produção lírica: 

 

“nunca passei de algumas peças ligeiras, das quais não me figurava herói e nem mesmo autor; 
pois divertia-me em escreve-las, com o nome de Byron, Hugo ou Lamartine, nas paredes de meu 
aposento, à Rua de Santa Tereza, onde alguns camaradas daquele tempo (...) talvez se recordem 
de as terem lido. 
Era um desacato aos ilustres poetas atribuir-lhes versos de confecção minha; mas a broxa do 
caiador, incumbido de limpar a casa pouco tempo depois de minha partida, vingou-os desse 
inocente estratagema, com que nesse tempo eu libava a delícia mais suave para o escritor: ouvir 
ignoto o louvor de seu trabalho. (ALENCAR, 1893, p.11) 

  

Segundo sua confissão, antes de sentir-se injustiçado, o escritor sentia-se deliciado em ouvir 

os louvores que sua criação poética recebia, mesmo sendo atribuída – por ele mesmo – a outrem. 

Indo além, Alencar afirma não enganar-se a respeito da falsa atribuição, pois ele reconhece nela o 

chamariz para a leitura: “Que satisfação íntima não tive eu, quando um estudante que era então o 

inseparável amigo de Otaviano e seu irmão em letras, (...) releu com entusiasmo uma dessas 

poesias, seduzido sem dúvida, pelo nome de pseudo-autor!” (p.11).  

Seja qual for a origem do mal-entendido autoral – vaidade, ignorância, vergonha – a falsa 

atribuição é, porém, capaz de interferir no processo de recepção da obra em questão, começando, 

inclusive, pela escolha do leitor em lê-la ou não, de acordo com o autor que a assina. 

 

2. O processo de leitura 

 

Antes de passarmos à análise do papel do autor na significação de uma obra, vale revisitar 

o sistema de leitura da obra presente em Jouve (2002). O pesquisador, focado na relação Leitor-

Obra, considera o autor como emissor apenas da mensagem, estando ele em uma relação 

assimétrica com o leitor, pois este tem a possibilidade de dialogar com a obra, recorrendo a um 

constante processo de criação, verificação e validação de hipóteses, enquanto aquele, após a escrita 

da obra/envio da mensagem, sai de cena.  
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Fig. 1: Circuito da comunicação no processo de leitura segundo Jouve (2002) 

 

Esse sistema valoriza a relação entre o leitor e a obra durante a leitura, de forma a explicitar 

que há trocas constantes no ato de leitura. Todavia, nele o papel do autor apenas é bem delimitado 

quando se trata da produção da obra, por motivos claros de autoria. Porém, vale elaborar essa 

questão de participação do autor no que tange a recepção da uma obra, uma vez que ela pode 

influenciar de maneira ampla sua apreciação, causando, inclusive ruídos na leitura. 

Nesse sentido, Bayard (2010), guia em um exercício de criatividade o foco para a figura do 

autor. O que aconteceria se as obras mudassem de autores? Algo como buscar “um autor que 

pareceria mais apropriado à obra” (BAYARD, 2010). Por mais absurda que essa ideia pareça, o 

pesquisador usa esse mote como início de uma reflexão sobre a mudança de olhar e de leituras 

que uma obra pode sofrer de acordo com sua autoria.  

Vale lembrar de Pierre Menard, personagem de Jorge Luis Borges, que teria escrito, ele 

mesmo e sem influências do original de Cervantes, o Quixote, em outra época e coincidindo ipsis 

litteris com o clássico. Ao modificar o autor e, portanto, o contexto de produção do Quixote, 

seriam abertas outras possibilidades de leitura para essa obra, que não aquelas possíveis para um 

leitor do Quixote de Cervantes, pois “Menard (acaso sin quererlo) há enriquecido mediante uma 

técnica nueva el arte detenido y rudimentario de la lectura: la técnica del anacronismo deliberado 

y de las atribuiciones erróneas.” 3(BORGES, 1970, pp. 92-93) 

Isso porque a leitura orientada por outro autor, para Borges e Bayard, poderia enriquecer a 

percepção e ampliar as possibilidades de interpretação – ainda mais em se tratando de épocas 

 

3  “Menard (acaso sem querê-lo) enriqueceu, mediante uma técnica nova, a arte imobilizada e rudimentar da 
leitura: a técnica do anacronismo deliberado e das atribuições errôneas” (tradução nossa). 
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históricas diferentes –, chamando a atenção do leitor para aspectos que poderiam passar 

despercebidos.  

Da mesma forma, autores desconhecidos que têm suas obras atribuídas a escritores já 

consagrados sofrem o esse processo, acrescido de uma valoração de suas obras que, 

provavelmente, não teriam com sua assinatura real. Uma frase atribuída a Clarice Lispector chama 

atenção pelo nome e pode predispor um indivíduo à sua leitura, uma vez que o nome consagrado 

“loin d’être un simple mot, il atire autour de lui toute une série d’images ou de représentations, 

tant personelles que colllectives, qui viennent interférer avec le texte et en conditionnent la 

lecture”4 (BAYARD, 2010, p. 28) 

Dessa forma, o autor e, sobretudo, quem é o autor influencia sobre a leitura da obra, pois, 

em um primeiro momento, a condiciona. Indo mais além, o teórico propõe que “tout nom 

d’auteur est um roman”5 (idem, p.27), ou seja, o autor passa também por um processo de 

romantização, como se ele também fosse um personagem – de quem espera-se sempre algo 

durante a leitura de sua obra –, seja “par le sonorité de son nom, par les tittres de ses livres, par 

les anecdotes attachés à sa vie” 6(idem, p.28). 

Dessa forma, assim como há um leitor-modelo7 em jogo, uma abstração idealizada do leitor, 

que, para Eco (1979), que é a quem o autor da obra se dirige quando escreve, criando expectativas 

a respeito de como a este ou aquele recurso narrativo será interpretado, pode-se pensar também 

na figura de um autor-modelo.  

Esse autor-modelo, aparentemente menos abstrato, por ter nome e sobrenome, também 

age como uma abstração do autor real e influencia o leitor a fazer um pré-julgamento da obra, sem 

precisar lê-la de fato, baseando-se, se houver, em leituras prévias desse mesmo autor, em opiniões 

de outros leitores a respeito das obras, e em todo o conhecimento prévio a respeito da pessoa que 

 

4  “Longe de ser uma simples palavra, ele traz para si toda uma série de imagens ou de  representações tanto 
pessoais quanto coletivas, que vão interferir no texto, condicionando sua leitura” (tradução nossa) 
5  “todo nome de autor é um romance” (tradução nossa) 
6  “Pela sonoridade de seu nome, pelos títulos de suas obras, pelas anedotas ligadas a  sua vida” (tradução 
nossa) 
7  Em outros pressupostos teóricos, encontramos, paralelos ao “leitor modelo”, o “leitor implícito” de W. 
Iser, e o “leitor abstrato” de J. Lintvelt. (JOUVE, 2002) 
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escreveu o livro que possua ou possa procurar. Se o leitor opta por, de fato, passar à leitura, toda 

essa carga de informação continua sendo constantemente requisitada no processo de elaboração 

e verificação de hipóteses.  

Repensando o esquema de recepção, podemos alterar a conexão entre leitor e autor, pois a 

troca, durante o processo de leitura, é constante, mesmo que seja entre o leitor e a imagem 

construída do autor.  

 

 

Fig. 2: Dinâmica de trocas no processo de leitura 

 

Desta forma, o autor não pode ser visto como um dado secundário ao longo do processo 

de leitura, mas pode ser incluído como parte importante do paratexto, capaz de interferir 

diretamente no processo de leitura, abrindo caminho a outras possibilidades interpretativas. A 

própria Clarice Lispector, assinando com pseudônimos quando esteve à frente de uma coluna 

feminina, propôs continuar com esse artifício a Fernando Sabino quando se viu obrigada a voltar 

aos jornais por questão financeira: “Eu assinaria com um pseudônimo qualquer, onde me sinto 

mais a vontade – até Tereza Quadros poderia ressuscitar, dessa vez sem se especializar em assuntos 

femininos, já que ela é tão espertinha e versátil” (NUNES, 2010, p. 67, apud SABINO, 2002, p. 

100).  

Sabino, como emissário do jornal Manchete, no entanto, insistiu para que a autora use seu 

nome verdadeiro: “a despeito da elevada estima e distinta consideração que eles têm pela formosa 

Tereza Quadros, sei que fazem questão de seu nome – e foi nessa base que se conversou; não sei 

se você sabe que você tem um nome” (NUNES, 2010, p. 69, apud SABINO, 2002, p. 108). Essa 

negociação baseou-se, portanto, sobretudo na questão de Clarice assumir, como autora consagrada 

que já era, a autoria da coluna que propunha escrever, pois interessava ao jornal ter o nome da 

autora ligado a ele, o que chamaria certamente a atenção de mais leitores. 
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Já Boris Vian, em 1946, recorreu ao nome de Vernon Sullivan para assinar seu romance 

noir J’irai cracher sur vos tombes, uma obra de um estilo completamente diferente do seu e, por vezes, 

ofensiva à moral e costumes franceses. Longe de seu nome já reverenciado pela literatura francesa, 

Vian pôde escrever um romance lucrativo e explorar um gênero inusitado para sua imagem 

pública.  

Nesses casos, os autores se valeram de uma persona para poderem transitar entre outras 

possibilidades da escrita, sem precisarem se expor ao público. No outro lado da equação, quando 

nomes famosos são atribuídos a textos de autores desconhecidos, o inverso opera: pretende-se 

embeber o novo texto da fama e consagração já existente no nome do autor. Em ambos casos, no 

entanto, atua o peso da figura pública do autor e, portanto, a valoração que seu nome pode causar 

às obras.  

 

3. Considerações finais 

 

Nas livrarias, não faltam exemplares cuja capa enfatiza o nome do autor e coloca o nome 

da obra em segundo plano, principalmente quando trata-se de um grande vendedor de cópias ou 

um nome consagrado. A decisão por esse design é consciente e tem um objetivo específico. Isso 

porque, como foi apresentado nesse estudo, a autoria de um livro faz parte do processo de 

significação desse livro e está intimamente ligada a sua recepção pelo seu público, de modo que o 

nome do autor não é apenas um dado secundário de um texto, pois ele está constantemente 

presente no imaginário do leitor.  

Assim, sua presença tangenciando o texto literário pode ser responsável por ruídos na 

interpretação, pois a predispõe para este ou aquele aspecto da obra que poderiam ser menos 

importantes, não fosse a fama atrelada ao nome que assina o texto. Dessa forma, uma falsa 

atribuição de autoria não pode ser vista como um erro inocente, por mais que tenha sido um 

engano e não uma decisão consciente, pois ela também influencia no processo de valoração e de 

recepção da obra em questão. Uma citação atribuída a Clarice Lispector carrega o nome da autora, 

quem ela foi e o que ela representa para a literatura, quer seja de fato dela, quer não. 
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PELAS VEREDAS DA DÁDIVA: AS RELAÇÕES DO DOM EM 

GRANDE SERTÃO: VEREDAS 

 

  

Leandro Pereira de Lima 

  

Resumo: A partir do artigo clássico de Marcel Mauss: Ensaio sobre a Dádiva - Forma e razão da troca nas 
sociedades arcaicas, a comunicação propõe discutir possíveis relações de dom e contra-dom na obra de João 
Guimarães Rosa, Grande sertão: veredas. O diálogo entre textos científicos a fim de proporcionar uma chave de 
leitura possível à análise dos estudos literários da produção nacional é trazida à luz nessa apresentação; assim como 
possibilitar o caminho inverso: apreender satisfatoriamente os dispositivos de estudos das sociedades elegidas com 
a ajuda do texto literário. Para mais, serão abordados desdobramentos subsequentes do ensaio de Mauss e algumas 
razões interpretativas acerca da obra de Guimarães Rosa, bem como referências metalinguísticas de outros autores 
literários. Interdisciplinaridade é utilizada aqui para suscitar novas abordagens interpretativas acerca do passado, e 
do presente. 
Palavra-chave: interdisciplinaridade, trocas-dádiva, Riobaldo 

  

 

1. Introdução 

 

Os limites e as fronteiras entre disciplinas que correspondem a área das ciências humanas 

serão trazidas à luz durante a exposição a seguir a fim de apresentar uma possibilidade de chave 

de leitura às relações entre as personagens do romance de João Guimarães Rosa  - Grande sertão: 

veredas. Nesse sentido, observar-se-á diálogo com o texto de Marcel Mauss  - Ensaio sobre a 

Dádiva: Forma e razão da troca nas sociedades arcaicas; ademais, outros textos que tangenciam as 

discussões sobre a relação entre Literatura e História e as interpretações subsequentes à obra de 

Mauss estarão no bojo do debate, uma vez que procurar-se-á, por fim, estabelecer linhas 

interpretativas, apoiadas na interdisciplinaridade, para suscitar novas abordagens acerca do 

passado e do presente. 

Partindo do entendimento que o objeto do estudo histórico é o passado, admitiremos a 

facticidade da utilização dos textos literários para melhor compreender e abordar esse objeto. 

Doravante, as discussões epistemológicas e metodológicas insufladas pelo debate pululam na seara 

específica da ciência histórica e, certamente, na literária. Dessa maneira, ilustra-se a preocupação 

desses setores quando observamos o livro de Roger Chartier - Cultura escrita, literatura e história 
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-, no qual o estudioso reconhece que fundamentalmente essa obra visa esmiuçar tanto as mudanças 

da cultura escrita numa perspectiva de longa duração quanto situar a literatura nos pilares 

estruturais das sociedades a partir desse conjunto de produção e recepção (CHARTIER, 2001, 

p.11). 

Seguindo por este caminho, os trabalhos de Valdeci Rezende Borges (2010) e de Zeloí 

Aparecida Martins dos Santos (2007) dialogam no sentido de apresentar distintas construções 

argumentativas nos campos literário e histórico. Assim sendo, os discursos textuais narrativos que 

transitam pelos diferentes âmbitos narrativos (conto, romance, tragédia, comédia, poema e 

crônica) captam de formas singulares as vicissitudes das sociedades nas quais estão inseridas bem 

como podem refletir em graus variados as temporalidades específicas.  

Apresentando essas narrativas textuais, gêneros diversos como o lírico, o épico e o 

dramático que dialogam a sua maneira com determinadas escolas literárias a partir de correntes 

estéticas tais que se manifestam, enfim, através de diferentes modos de tropos: metáfora, 

metonímia, sinédoque e ironia (BORGES, 2010, p. 99-100). É, portanto, reconhecendo as facetas 

da ação narrativa textual que o estudioso que deseja aprofundar-se nas obras literárias, a fim de 

compreender melhor o período no qual ela foi lançada e o tempo presente, adota a utilização 

desses textos na abordagem dos estudos culturais. 

 

2. Sobre Marcel Mauss e as dádivas, dons, mercês, trocas... 

 

A introdução de Claude Lévi-Strauss à obra de Marcel Mauss despertou aos estudos desse 

inúmeros pesquisadores e admiradores. Nesse sentido, se ocasionaram diálogos tanto às pesquisas 

de Mauss quanto à interpretação dada por Lévi-Strauss. Dessa forma, assimila-se a abrangência e 

a profundidade das observações de Mauss para suscitar, ainda que postumamente, novas 

abordagens. Juntar-se-á, desta feita, com as noções ditas uma outra, de Maurice Godelier. 

A ‘Introdução à obra de Marcel Mauss’, redigida por Claude Lévi-Strauss tinha o intuito de 

cativar às páginas seguintes, mas mais que isso ela coloca o leitor de fronte a uma teia que 

ramificava por inúmeros caminhos. Nela vê-se revelada a importância dada por Mauss às relações 
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entre o grupo e o indivíduo (MAUSS, 2003, p. 10), além da força definitiva do pensamento do 

autor para a imposição da “noção de fato social total” (p.22) que norteará nossa análise. 

Ilumina Lévi-Strauss à necessidade do fato social total carregar um duplo caráter sob 

perspectivas distintas, ou seja, um ponto cujo se observa comportamentos das histórias individuais 

dos seres totais, portanto, atividades vistas perante a égide das faculdades sociais como os aspectos 

familiar, técnico, jurídico, econômico, religioso, etc., assim, englobando as ações de uma 

determinada sociedade por completo, pela totalidade. Outro ponto constituinte dessa categoria 

visa à interpretação antropológica desse sistema analítico a partir de simultâneas características de 

feição fisiológica, física, psíquica e sociológica dos agentes. Dado isso, Lévi-Strauss, expõe ainda 

a tridimensionalidade do fato social total, i. e., portador de dimensão: a) sociológica (e com 

aparência sincrônica), b) histórica, ou diacrônica e c) fisiopsicológia (MAUSS, 2003, p.23). 

Transcorrida essa introdução ao tema, parte-se ao trabalho de Mauss diretamente, o qual 

fora publicado pela revista Année Sociologique, em 1925, com o auxílio das etnografias realizadas 

por antropólogos como Bronislaw Malinowski e Franz Boas. Mauss arquitetou uma lógica 

racionalista que pressupunha “o caráter voluntário, por assim dizer, aparentemente livre e gratuito, 

e no entanto obrigatório e interessado, dessas prestações” (MAUSS, 2003, p.188): as prestações, 

no caso, são as dádivas-troca, i. e., Mauss apercebeu-se que haviam relações intertribais e 

intratribais em ‘sociedades arcaicas’ - Polinésia, Melanésia, e também Indiana, Romana, etc. - cujos 

sintomas eram o endividamento consentido e voluntário por vezes de sujeitos que se relacionavam 

através de vicissitudes religiosas, morais, consuetudinárias, etc. Enfim, essas trocas condicionavam 

toda a sociedade analisada. Logo, a menção de serem elas, as trocas (ou seus sinônimos como as 

dádivas, os dons, as mercês, as prestações, etc.), elementos caracterizados como fato social total. 

A sequência do artigo de Mauss é temperada com longas notas de rodapé e por elementos 

que são introduzidos e constituem conceitos que acompanharam as discussões acerca do tema até 

os dias atuais. São eles: potlatch, mana, hau, kula, etc. que se caracterizam por serem de suma 

importância na compreensão da dinâmica revelada. Tendo em vista o espaço aqui destinado, 

rapidamente, me ocupo do potlatch, que seria um componente essencial das trocas-dádiva, de 

distinção agonística, e que abarca no indivíduo ou grupo participante a defesa de sua honra, seu 
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prestígio. Por isso a obrigação absoluta de retribuir as dádivas recebidas sob pena de desprestígio, 

como apresenta Mauss 

 

a coisa dada não é uma coisa inerte. Animada, geralmente individualizada, ela tende a retornar ao 
que Hertz chamava seu “lar de origem”, ou a produzir, para o clã e o solo do qual surgiu, um 
equivalente que a substitua. (MAUSS, 2003, p. 200) 

 

Mauss se atém nesse estudo, prioritariamente, a discussão de um princípio que está 

vinculado ao restante do fato social total:  

 

Qual é a regra de direito e de interesse que, nas sociedades de tipo atrasado ou arcaico, faz que o 
presente recebido seja obrigatoriamente retribuído? Que força existe na coisa dada que faz que o 
donatário a retribua? (MAUSS, 2003 p.188) 

 

Seguindo, o sociólogo francês admite que esses câmbios de coisas e presentes subscrevem 

em realidade a mistura e a interação entre os que presenteiam e os que são presenteados. Em 

essência, diz Mauss (2003): “Misturam-se as almas nas coisas, misturam-se as coisas nas almas. 

Misturam-se as vidas e eis como as pessoas e as coisas misturadas saem, cada uma, das suas 

esferas…”(p. 212). Outro constituinte importante dessas relações de trocas é o período em que 

elas demoram para se efetuar, i. e., há em determinados casos impossibilidade de retribuição 

imediata, sendo o tempo um composto necessário às contraprestações. Assim, percebe-se, que as 

relações de trocas-dádiva pressupõem três grandes ações obrigatórias: dar, receber e retribuir. 

 

3. Godelier e seu enigma  

 

Apresentado Mauss, cabe lançar luz aos desdobramentos subsequentes ao seu postulado 

com ênfase para a construção do pensamento sobre as dádivas. Uma vez que Mauss redigiu seu 

trabalho diversos raciocínios derivaram de sua compreensão e nesse bojo estava O Enigma do 

Dom (2001). Nessa obra, Maurice Godelier preocupa-se em aparar arestas deixadas expostas por 

seus interlocutores precedentes. Percebe-se no primeiro capítulo de sua obra a formalização da 

separação entre o seu pensamento e o de Lévi-Strauss. Nessa ocasião, atenta-se para a resistência 
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de Godelier em aceitar os postulados das estruturas simbólicas na qual Lévi-Strauss apoiou-se na 

Introdução a fim de negar que as relações de trocas-dádiva fossem baseadas apenas numa vertente 

de caráter simbólico das ações humanas.  

Assim, a preocupação de Godelier foca-se diretamente na construção de um caminho que 

pudesse privilegiar o estudo dos objetos que estavam a parte dessas relações: os objetos sagrados. 

Desta feita, sua obra permeia exemplos nos quais estão presentes a instituição do kula como 

atividade de troca “desinteressada” entre chefes (GODELIER, 2001, p.123); uma equivalência ao 

hau, i. e., o “espírito” que habita as coisas trocadas e os lugares, partindo da explicação do kitoum: 

logo, essa função social é primordial para manter o trânsito do dom a fim de retorná-lo ao seu 

dono original diante dessa força motriz espiritual; enfim, situam-se as trocas também na tangente 

de continuar o endividamento social entre os sujeitos, num contrato - ainda que tácito - que não 

permite a liquidez das dívidas adquiridas. 

Doravante, vê-se que a crítica de Mauss ao sistema capitalista de mercado está contida na 

análise de Godelier, quando esse invoca o antecessor a fim de explicitar a fragilidade das relações 

que são construídas a partir da obtenção e utilização da moeda, i. e., a monetarização que o 

capitalismo invoca nas trocas não permite que as relações pessoais permaneçam da mesma 

maneira. Dito isso, conclui-se a desumanização dos agentes sociais perante essa estrutura 

alienadora  que reproduz o fetichismo dos (e nos) objetos, desconsiderando seu caráter mítico a 

menos que este sirva à atividade do lucro. Transportando para Grande sertão: veredas não seria 

de se estranhar a pergunta de Riobaldo: “Ah, tempo de jagunço tinha mesmo de acabar, cidade 

acaba com o sertão. Acaba?” (ROSA, 2006, p.167).  

Maurice Godelier atenta à neglicencia científica de Mauss quando traz à tona o discurso de 

Tamati Rainapiri, dado esse criticado também por Raymond Firth (1929) e mais a frente por 

Marshall Shallins (1976), diz Godelier que em relação ao hau: 

 

demonstraram [Firth e Shallins] que Mauss havia isolado as frases de Ranaipiri de seu contexto, 
ou seja, a descrição de um ritual praticado por ocasião da caça aos pássaros em intenção do 
espírito da floresta. Ao fazê-lo, Mauss provavelmente fez com que Ranaipiri dissesse algo diverso 
do que o que ele queria dizer (GODELIER, 2001, p.29). 
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Entretanto, ainda que o sábio Rainapiri tivesse substanciado o trabalho de Mauss faltou-

lhe, segundo Godelier, apresentar formas explicativas para os objetos do dom que não fossem 

comercializados nessa empreitada: os objetos sagrados, intocáveis. 

 

4. Onde posicionar Grande sertão: veredas nesse imbróglio? 

 

Em razão dos debates acerca das prestações e contraprestações ser profícuo, como 

demonstrado acima, faz-se necessário restringirmos essa temática para a obra de João Guimarães 

Rosa. Antes, porém, é mister trazer à baila alguns posicionamentos interpretativos sobre Grande 

sertão: veredas, noutras áreas do saber das ciências humanas, e também para exemplificarmos de 

que maneira os estudos de Marcel Mauss e os debates subsequentes animaram uma linha de análise 

que parte do sociólogo para o romance.  

No que se refere ao conceito de lugar de memória, sendo esse discutido por diversos 

estudiosos, em especial, aqueles relacionados com a ciência histórica, Cristiano Lima Sales (2012) 

admite que o sertão roseano tem substratos suficientes para categorizá-lo enquanto lugar de 

memória e assim como ponto de partida aos estudos de história das mentalidades, bem como de 

um “lugar” até então esquecido pela historiografia: 

 

A literatura de Rosa se apodera da memória coletiva e a transcreve em palavras, fixando-a, 
aproximando-se assim da história social da memória. Vai mesmo além disso – seu objetivo parece 
ser “apreender a alma, o gênio” do povo do sertão, aquilo que faz com que aquele povo seja o 
que é, e sua obra acaba constituindo-se num dos poucos pontos de entrada para o universo mental 
dos sertanejos (SALES, 2012, p. 7) 

 

Entretanto, há estudos relacionando diretamente a obra de Marcel Mauss ao sertão de Rosa, 

um exemplo é a discussão promovida por Flávia Lages de Castro (2012) cuja esfera abrange a 

contribuição do sertão roseano conjuntamente com as pesquisas anteriores de Mauss a fim de 

fomentar o debate no âmbito da ciência política: 

  

 A contribuição de Mauss, visto através das lentes de Guimarães Rosa em Grande Sertão: veredas, 
para a ciência política é a possibilidade de se compreender o poder sem a existência do mesmo, 
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tanto como um vácuo coberto pela crença religiosa ou mágica, quanto pelo uso do mágico – mana 
– como forma de alcançar o poder. (CASTRO, 2012, p, 21) 

 

Enquanto Castro detém-se à utilização do mágico, ou mana, para assimilar as vicissitudes 

das relações de poder político evidenciadas em Grande sertão: veredas, a pesquisa de Sylvia 

Schiavo (2007) sugere a possibilidade do sertão ser a própria categoria de mana relatada por Mauss. 

Nesse sentido, o espaço seria dotado de múltiplos significados, daí referir-se aos aspectos 

abrangentes que compõe o sertão consubstanciando-se ao caráter mais circunscrito desse espaço, 

criando uma noção “inconsciente” fixada nele e nos agentes que compartilham esse lugar. Dessa 

forma, o sertão é uno e múltiplo:  

 

Tanto a imprecisão, dada a multiplicidade de significados, quanto a determinação que adquire nos 
diversos dizeres de Riobaldo, encontram ressonância nos atributos que Marcel Mauss reconhece 
na noção de mana dos melanésios: “É obscura e vaga e, não obstante, tem um emprego 
estranhamente determinado. É abstrata e geral, mas muito concreta.” (SCHIAVO, 2007, p. 43) 

 

5. Pelas veredas da dádiva: há relações do dom em Grande sertão: veredas? 

 

Pois bem, chegamos à última parte desse breve exercício a fim de tentar comparar os 

períodos em que João Guimarães Rosa coloca o seu herói Riobaldo numa possível situação de 

troca-dádiva para pensarmos: há de fato as relações do dom em Grande sertão: veredas? 

Observada a narrativa faz-nos aperceber que Riobaldo está defronte às vicissitudes de sua 

empreitada e travessia juntamente com as características da vida de jagunço, posto esse negado 

pelo herói durante todo texto mas que todavia é o fator que o emerge diante daquela sociedade. 

Riobaldo torna-se agente condutor de tentativas de expulsão de outros grupos de jagunços do 

sertão. O estar e não-estar, ser e não-ser, crer e não-crer, enfim, a ambiguidade está presente em 

todo o Grande sertão: veredas. Consideradas as diversas aproximações com as atividades de 

trocas-dádivas elencadas por Mauss, podemos destacar, ao longo do romance, pelo menos, 26 

(vinte e seis) atividades de prestação e contraprestação de mercês. Tendo em vista que essas dádivas não se 

enquadram única e exclusivamente em objetos, abrem-se ramificações para negociar desde 

sentimentos (amor, amizade, etc.), passando por favores (hospitalidade) até mesmo chegando no 
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pedido de contrapartida da própria sinceridade do interlocutor escondido, mas muito ativo, em 

Grande sertão: veredas. 

Peguemos alguns exemplos dessas trocas: logo de início, Riobaldo entrega, ao interlocutor 

que vem para conversar, a dádiva do favor da hospitalidade, a qual é prontamente aceita pelo 

interlocutor. Entretanto, como esses simples atos desencadeiam a relação de reciprocidade entre 

eles devem obedecer as obrigações dos dons, assim Riobaldo esclarece: “Solto, por si, cidadão, é 

que não tem diabo nenhum. Nenhum! – é o que digo. O senhor aprova? Me declare tudo, franco 

– é alta mercê que me faz: e pedir posso, encarecido” (ROSA, 2006, p.7, grifos nossos). 

Resolvida essa rotação através da contraprestação da franqueza do interlocutor, abre-se 

imediatamente outra nova, agora, entretanto, com Riobaldo em posição de endividamento (no 

caso, de servidão), visto que fora respondido seu pedido inicial: “Ah, a gente, na velhice, carece 

de ter sua aragem de descanso. Lhe agradeço. Tem diabo nenhum. Nem espírito. Nunca vi. 

Alguém devia de ver, então era eu mesmo, este vosso servidor. Fosse lhe contar…” (ROSA, 2006, p.7, 

grifos nossos) 

Outra passagem emblemática é quando Riobaldo recebe de presente objetos de seu algoz 

Hermógenes. Uma vez aberto o ciclo do dom, inevitavelmente estavam unidos os participantes, 

por isso, mesmo que a contra gosto, Riobaldo não podia negá-lo, ainda que fosse retribuir algum 

tempo depois. A recusa direta e inicial transformaria essa simples dádiva em prestações agonísticas, 

não era o caso ainda, e como Riobaldo estava abaixo da hierarquia do grupo aceitou com imenso 

desagrado o dom de Hermóneges: 

 

“O senhor entenderá? Eu não entendo. Aquele Hermógenes me fazia agradados, demo que ele 
gostava de mim. Sempre me saudando com estimação, condizia um gracejo amistoso ou umas 
boas palavras, nem parecia ser o bedegueba. Por cortesia e por estatuto, eu tinha de responder. Mas, em 
mal. Me irava. Eu criava nojo dele, já disse ao senhor. Aversão que revém de locas profundas. 
Nem olhei nunca nos olhos dele. Nojo, pelos eternos – razão de mais distâncias. Aquele homem, 
para mim, não estava definitivo. E arre que ele não desconfiava, não percebia! Queria conversa, 
me chamava; eu tinha de ir – ele era o chefe. Fiquei de ensombro. Diadorim notou; me deu conselho: 
– “Modera esse gênio que você tem, Riobaldo. As pessoas não são tão ruins agrestes.” – “Dele 
não me temo!” – eu respondi. Eu podia xingar com os olhos. Aí, o Hermógenes me presenteou com 
um nagã, e caixas de balas. Estive para ne4m aceitar. Eu já possuía revólver meu, carecia algum 
daquele, de tanto só cano, tão enorme? Por insistências dele, mesmo, com  aquilo fiquei. Cuspi, 
depois. Dado que eu nunca ia retribuir! Queria eu lá viver perto de chefes? Careço é de pousar longe 
das pessoas de mando, mesmo de muita gente conhecida. Sou peixe  de grotão. Quando gosto, é 
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sem razão descoberta, quando desgosto, também. Ninguém, com dádivas e gabos, não me transforma.” 
(ROSA, 2006, p. 187 grifos nossos) 

  

Encontra-se também a recusa de Diadorim ao regalo de Riobaldo que estranha o não 

consentimento da consumação da troca-dádiva, ainda que amorosa. É nessa relação do dom que 

Guimarães Rosa relata de forma mais longa e detalhada, talvez pela importante ruptura que as 

personagens de Riobaldo e Diadorim estavam consumando ali, ainda que inconscientemente:  

 
- “Diadorim, um mimo eu tenho, para você destinado, e de que nunca fiz menção…” - o qual era a 

pedra de safira, que do Araçuaí eu tinha trazido, e que à espera de uma ocasião sensata eu vinha 

com cautela guardando, enrolada numa pouca de algodão, dentro dum saquitel igual ao de um 

breve, costurado no forro da bolsa menorzinha da minha mochila (ibid. p. 373 grifos nossos) 

 

“Deste coração te agradeço, Riobaldo, mas não acho de aceitar um presente assim, agora. Aí guarda outra 
vez, por um tempo. Até em quando se tenha terminado de cumprir a vingança por Joca Ramiro. 
Nesse dia, então, eu recebo...” (Ibid. p.374 grifos nossos) 

 

Para além das questões amorosas temos Riobaldo recebendo um dom por estar no estatuto 

de chefe da jagunçagem, seu cavalo Siruiz: 

 

Ah, as coisas influentes da vida chegam assim sorrateiras, ladroalmente. Pois Zé Bebelo estava 
aparecendo ali, e eu atinei, ligeiro, com o que não tinha refletido. Ao que: oferecer e receber um presente 
daquele, naquelas condições, era a mesma coisa que forte ofender Zé Bebelo. Um dom de tanto quilate 
tinha de ser para o Chefe. Reconheci, aí. Mas não tirei para trás. Não desapeei (Ibid. p.431-2 grifos 
nossos) 

 

 Esses são alguns exemplos das relações que foram apresentadas ao longo da narrativa 

de Riobaldo em Grande sertão: veredas que suscitam diversas perguntas a partir do entendimento 

das leituras supracitadas; a partir daí, há o entendimento de que haviam relações de troca-dádiva 

nas ‘sociedades arcaicas’ e que estas mantiveram-se depois de passar por mutações até culminarem 

em subsídio para diálogos e passagens literárias.  

Deste modo, procuramos evidenciar ao longo desta pesquisa que as relações literárias entre 

as personagens contidas em narrativas textuais conversam harmoniosamente, por vezes, com 

pesquisas de cunho científico.  
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Assim, fica posto que, partindo do uso de textos literários entrecruzados com demais textos 

de gêneros e objetivos diversos, é possível assinalar singularidades e particularidades de localidades 

e sujeitos específicos, a fim de enriquecer tanto os estudos sobre a história cultural quanto aqueles 

destinados à análise literária. 
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COLUMBIA (1892), DE JOHN R. MUSICK: CONFIGURAÇÕES 

HEROICO/MÍTICAS DE CRISTÓVÃO COLOMBO EM SOLO 

ESTADUNIDENSE 

Douglas William Machado 

Gilmei Francisco Fleck 

 

Resumo: A presente pesquisa apresenta uma leitura de Columbia (1892), do estadunidenese John Musick para 
evidenciar a caracterização de Cristóvão Colombo sob as configurações do herói do descobrimento. A obra na 
qual essa comparação se efetiva é integrante do gênero ficcional híbrido denominado romance histórico. Situa-se 
na modalidade do romance histórico tradicional, que revela a figura de Colombo como um herói mítico do “Novo 
Mundo”. A análise feita objetiva, portanto, explicitar a relação entre a América e as metrópoles europeias. 
Palavras-chave: Romance histórico; Cristóvão Colombo; América. 

 

 

1. Introdução 

 

A arte literária foi fator fundamental para o desenvolvimento do processo de formação da 

identidade nacional norte-americana porque projetou no imaginário coletivo uma série de 

caracteres que possibilitaram a introspecção de certos modelos, valores e condutas almejadas pelas 

camadas governantes da época em muitos cidadãos do novo país.  

Dedicamo-nos à análise de uma das obras que auxiliaram nesse processo, ao produzir 

imagens heroico/míticas de Cristóvão Colombo por meio da configuração que lhe foi dada, como 

personagem central, no romance Columbia (1982). Ao abordarmos o romance como uma obra 

representativa da modalidade de romance histórico tradicional, é possível perceber que o próprio 

autor afirma, no espaço autoral, a pretensão de ser correto/exato quanto às datas e eventos 

históricos retomados na narrativa ficcional. Musick enfatiza a necessidade de não confundir 

história com ficção, pois, segundo suas palavras, “[...] great care has been taken to have historical events 

and dates correct, and to not confound truth with fiction.”8 (MUSICK, 1892, p. 5). A busca por essa 

 

8  Nossa tradução: Um grande cuidado foi tomado para que as datas e eventos históricos sejam corretos, e 
para que não se confunda "verdade" com ficção. 
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“verdade” que não se deve confundir com a “ficção” é uma das características da modalidade 

tradicional do gênero híbrido no qual se insere a obra, com a finalidade de “ensinar” história ao 

leitor (FERNÁNDEZ PRIETO, 2003). Além disso, essa proposição vem ao encontro também 

dos propósitos do desenvolvimento de identidade e consciência nacional, conforme comenta 

Menton: 

 

Además de divertir a varias generaciones de lectores con sus episodios espeluznantes y la rivalidad 

entre los protagonistas heroicos y angelicales y sus enemigos diabólicos, la finalidad de la mayoría 

de estos novelistas fue contribuir a la creación de una conciencia nacional familiarizando a sus 

lectores con los personajes y los sucesos del pasado; y a respaldar la causa política de los liberales 

contra los conservadores, quienes se identificaban con las instituciones políticas, económicas y 

religiosas del periodo colonial.9 (MENTON, 1993, p. 36) 

 

Percebemos que Columbia se encaixa na questão das obras que foram responsáveis pelo 

desenvolvimento de uma consciência nacional que buscou aproximar as personagens 

ficcionalizadas com o sujeito cidadão norte-americano do final do século XIX, auxiliando no 

desenvolvimento identitário pelo qual a nação passava na época. A idealização das personagens 

de extração histórica na modalidade tradicional de romance histórico, e que remete fortemente ao 

romantismo, é caracterizada pelo maniqueísmo comentado por Menton (1993, p. 36), no qual 

observamos uma constante luta entre os “protagonistas angelicais”, Colombo e Hernando, e seus 

“inimigos diabólicos”, utilizados como mero obstáculo a ser superado.  

 

2. Columbia (1892): o desligamento das colônias 

 

A criação da consciência nacional com o uso da figura de Cristóvão Colombo apareceu 

primeiramente na República dos Estados Unidos da América, para que se criassem padrões 

autênticos a serem seguidos pelos seus cidadãos. O mesmo modelo de busca de consciência 

 

9  Nossa tradução: Além de entreter diversas gerações de leitores com seus episódios surpreendentes e a rivalidade entre os 
protagonistas angelicais e seus inimigos diabólicos, a finalidade da maioria destes escritores foi contribuir com a criação de uma 
consciência nacional ao aproximar seus leitores com seus personagens e eventos passados; bem como apoiar a causa política dos liberais 
contra os conservadores, que se identificavam com as instituições políticas, econômicas e religiosas do período colonial. 
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nacional se deu pela prática de escrita da modalidade do novo romance histórico latino-americano 

no contexto hispano-americano que, por meio da negação do passado que lhe havia sido imposto, 

buscou, também, a criação de seus modelos identitários. Por se apresentar essa modalidade em 

outro contexto histórico, político e social, não haveria possibilidade de, em solo latino-americano, 

continuar a seguir os padrões laudatórios do modelo norte-americano/europeu como premissa de 

sua produção. Isso implicou em negar as origens impostas – o que foi feito por meio da reescrita 

do passado ancorado em estratégias como a carnavalização e a paródia, entre várias outras, que 

deram ao novo romance histórico diferentes nuances. 

Quanto à diegese, o romance Columbia (1892), de um modo geral, descreve a primeira 

viagem de Colombo e sua tripulação rumo às terras ainda desconhecidas, que viriam a receber a 

denominação de América, em homenagem a outro navegador, Américo Vespúcio. Inicia-se o 

relato tomando como ponto de partida a época em que Cristóvão Colombo, recém-chegado de 

Portugal – reino que ignorou todos os seus esforços em requisitar os fundos para a realização da 

viagem –, propunha-se a realizar uma expedição para chegar às Índias pelo Oeste.  

O Almirante, segundo o discurso do romance, tinha como base de seu projeto de navegação 

via oeste os escritos de Marco Polo (1254-1324). Esses escritos do navegante italiano são, 

historicamente, mencionados como uma obsessão de Cristóvão Colombo. Nas andanças da 

personagem pelas terras espanholas narradas na obra, vemos que o Colombo ficcionalizado acaba 

cruzando caminhos com outro personagem da diegese: aquele que se torna seu enteado, chamado 

Hernando que sofre pela falta de seu pai e por não saber para onde ele foi enviado. Conforme 

percebemos no romance: 

 

[...] the father hurried away down to the wild, rocky shore, where a boat was ready to carry him 

off to a strange ship lying at anchor a short distance off. The fugitive was taken aboard the vessel, 

anchor was hoisted, and he sailed upon that vast expanse of unknown water. Hernando and his 

mother stood on the edge of the cliff, and watched the sail grow smaller and smaller until it 

disappeared forever. Young as he was, the lad knew that his father had been condemned, and was 

flying for his life10. (MUSICK, 1892, p. 08).  

 

10  Nossa tradução: [...] o pai correu até a costa selvagem e rochosa, onde um barco estava pronto para levá-lo a uma estranha 
embarcação ancorada a uma curta distância dali. O fugitivo foi levado a bordo do navio, a âncora foi recolhida, e eles velejaram rumo 
àquela imensidão de águas desconhecidas. Hernando e sua mãe ficaram na beira do penhasco a observar a embarcação ficando cada 
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Com o relato da dolorosa partida do pai de Hernando rumo ao desconhecido se inicia a 

obra de Musick. Há forte apelo emocional na descrição da separação de Hernando e seu pai, que 

teve seu destino selado por uma traição do próprio irmão, Garcia, como revela o narrador. A 

traição foi motivada pela inveja de Garcia em relação ao prestígio dado a Roderigo pela rainha 

Isabel, sua soberana e, por conta disso, instigou os soberanos a pensarem que ele estava 

conspirando contra eles com o rei português, Dom João II, o que levou os soberanos a decretarem 

sua saída das terras espanholas. 

A obra romanesca de Musick tem como protagonistas, pois, as personagens de Cristóvão 

Colombo e a do jovem Hernando. Segundo o discurso romanesco, visto no trecho acima, o pai 

de Hernando fora raptado por mouros e, supostamente, levado para terras desconhecidas além 

do Atlântico; fato que faz com que o jovem queira unir-se à empresa de Colombo, já que crê que 

tal empreendimento marítimo poderia levá-lo a reencontrar-se com seu progenitor.  

A personagem Colombo é apresentada, no início da obra, como alguém que era visto como 

um louco que acreditava que a terra era redonda e que buscava permissão para chegar às Índias 

por uma rota não usual: o Oeste. Via, essa, que pressupunha atravessar o Atlântico em uma época 

quando ainda se acreditava, em partes, que após a linha do horizonte tudo o que havia era um 

abismo, além de criaturas monstruosas que devoravam embarcações e o que mais elas 

contivessem.  

A primeira referência feita à personagem Colombo se produz ao relatar-se o episódio em 

que Hernando e um amigo decidem assistir uma tourada e nessa ocorre um acidente. Relata-se 

que o touro, descontrolado, corre em direção aos garotos, expondo-os a uma fatalidade em 

potencial. Assim, provavelmente, teria ocorrido se não fosse pelo milagroso salvamento dos dois 

jovens feito por um homem estranho, cuja descrição é apresentada da seguinte forma:  

 

Sitting in the front row, back of the second barrier, was a man apparently fifty years of age, with 

broad, high forehead, and hair white as snow. His plumed hat lay on his knee, while his light gray 

eyes watched Hernando with fatherly solicitude. Did his prophetic soul read something in the 

 

vez menor até desaparecer para sempre. Jovem como era, o garoto sabia que seu pai havia sido condenado, e estava fugindo por sua 
vida. 
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bright lad, which told him that the destiny of the child and man was henceforth to be closely 

linked?11 (MUSICK, 1892, p. 19) 

 

Por meio do minucioso trabalho com a linguagem, e pela constante adjetivação – tanto da 

relação que surgiria entre ambos como do que concerne ao próprio Cristóvão Colombo –, a 

personagem é inserida na narrativa como um sujeito dotado de virtudes que o enobrecem a cada 

gesto. Segundo relata o discurso romanesco, a partir daquele momento passa a se desenvolver 

uma relação paternal de Colombo para com Hernando. Ambos expõem suas angústias: Colombo 

encontra-se na Espanha em busca do aval de Isabel e Fernando, monarcas detentores do poder 

na época, para que possa realizar uma expedição que tinha como objetivo encontrar uma rota 

alternativa para chegar às Índias pela via Oeste. Já o jovem Hernando sonhava com uma 

possibilidade de resgatar seu pai, possível escravo de mouros em terras desconhecidas.  

Desse modo, a narração parte, como vimos, da descrição dos acontecimentos, com foco 

na personagem Hernando em relação ao desaparecimento de seu pai e de como é sua vida na 

Espanha, no final do século XV. A personagem de Colombo é inserida nessa narrativa quando há 

a necessidade do salvamento dos jovens na tourada. Em tal cena, a personagem é descrita como 

um “verdadeiro” salvador; configuração que corrobora com a imagem heroica pela qual ele é 

conhecido na historiografia oficial. Valendo-se desse contexto peculiar, o narrador expõe as 

impressões do jovem Hernando sobre aquele que acabara de salvar-lhe a vida: 

 

Never had he heard tones more gentle, at the same time deep and firm, as if the speaker was one 

for kings and princes to obey. […] This was Christopher Columbus, the discoverer of the New 

World, with whom our story chiefly deals. He was tall, well formed, muscular, and of an elevated 

and dignified demeanor12. (MUSICK, 1892, p. 24) 

 

 

11  Nossa tradução: Sentado na primeira fila, atrás da segunda barreira, estava um homem com aparentemente cinquenta anos de 
idade, com seu amplo e alto semblante, e cabelos brancos como a neve. Seu chapéu de plumas estava sobre seus joelhos enquanto seus 
olhos de um cinza claro observavam Hernando com a preocupação de um pai. Pode ter ocorrido que sua alma profética viu algo no 
jovem garoto que lhe contou que seus destinos iriam, de agora em diante, estar profundamente ligados? 
12  Nossa tradução: Ele nunca ouvira uma voz mais gentil, e que era ao mesmo tempo profunda e firme, como se o falante fosse 
alguém a quem reis e príncipes devessem obedecer. [...] Este era Cristóvão Colombo, o descobridor do Novo Mundo, o personagem 
no qual nossa história principalmente se centra. Ele era alto, bem formado, musculoso, e de uma postura elevada e digna.  
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Essas primeiras descrições da personagem Colombo são feitas pelo narrador – que se vale 

dos olhos de um Hernando abismado com aquele que estava diante dele, tanto que o jovem o 

considera como “alguém a quem reis e príncipes devem obedecer” – para dar início ao processo 

de configuração heroica do modelo de homem a ser seguido. Tal apresentação discursiva coloca 

o leitor na posição de contemplação, na busca de tornar possível a construção da imagem 

heroicizada do altivo e heroico Colombo. Mais do que a simples figura humana, busca-se erigir a 

imagem de um mito. Assim como essa imagem mítica, transmitida nos trechos citados, a imagem 

de Colombo como herói é paralelamente construída no discurso romanesco. 

Conforme se pode ler no avanço da narrativa, o narrador revela que, após conturbadas 

tentativas, Colombo consegue, finalmente, o aval dos soberanos espanhóis, recursos e o título de 

Almirante para comandar as embarcações que iriam levá-lo ao “além-mar”. Também se expõe na 

narrativa que Hernando convence o Almirante a deixá-lo ser parte da sua tripulação, pois este tem 

como objetivo encontrar seu pai.  

Narra-se, assim, no romance de Musick, a histórica viagem que é feita e o descobrimento 

das terras além do Atlântico, como bem registra Colombo em seu Diário de bordo (COLOMBO, 

1998). Na diegese de Columbia, Hernando não encontra seu pai nessas terras estranhas. Relata-se, 

pois, que ambos voltam para a Espanha para que a notícia do encontro das terras seja espalhada 

e Colombo seja reconhecido como o autêntico descobridor de um “Novo Mundo”. Registra-se 

ainda no romance que um nativo é levado junto com os exploradores na volta à Europa para que 

os monarcas espanhóis pudessem contemplar os seres humanos que existiam além da linha do 

horizonte, além do mar, na via Oeste.  

Na sequência da diegese vemos que Hernando acaba por descobrir que seu pai pode estar 

em terras europeias e, com o auxílio da personagem Colombo, consegue resgatá-lo. O relato do 

episódio apresenta, novamente, a figura do Almirante como um salvador. Narra-se, então, que os 

últimos mouros são, enfim, expulsos das terras espanholas. Tal fato representa ainda mais motivos 

para as comemorações das novas posses da coroa. Na sequência relata-se que é feita mais uma 

expedição para as novas terras nas quais se havia construído um forte onde parte da tripulação da 

primeira viagem havia permanecido, na tentativa de iniciar o processo de colonização. Todos esses 

eventos que historicamente ocorreram, segundo registros no Diário de Bordo de Colombo (1492-
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1493), são renarrativizados no romance, pois este se vale deles para criar a sequência lógica das 

ações narradas.  

Esse processo, segundo o discurso do romance, tinha como foco a conversão dos nativos 

à fé cristã e a busca por ouro e riquezas ainda desconhecidas. O relato romanesco mostra, então, 

que o Almirante, ao regressar às novas terras, descobre que aqueles que ali haviam ficado tinham 

sido dizimados e, assim, busca novamente estabelecer uma base para que se inicie o processo de 

colonização – eventos que seguem exatamente os registros feitos por Colombo em seu Diário e 

suas Cartas. Toda essa sequência de ações vividas por Colombo e narradas no romance de Musick 

encontram-se especificados nos registros históricos oficiais e a ficção apenas os recria numa nova 

escrita híbrida, inserindo neles a existência de personagens que não são de extração histórica, como 

é típico da modalidade tradicional do romance histórico. 

Na ficção de Musick, a personagem Colombo é descrita, numa primeira instância, por um 

narrador extradiegético que o revela como um sujeito inflexível em suas ideias, porém, bondoso 

em seu coração: portador de todas as virtudes necessárias a alguém que deseja ser um cristão 

merecedor do paraíso post-mortem. Quando essa perspectiva assume o olhar da personagem 

Hernando, revela-se uma configuração que evidencia características peculiares da personagem. 

Isso ocorre em passagens como essa que relatamos abaixo, na qual o jovem Hernando, após ser 

salvo da morte evidente na tourada, comenta o fato com sua avó: 

 

'The oddest man I ever met. They call him Old Antipodes. I don't know what it means, granddame, but 

he is a good, brave man, a sailor and a great explorer'. 'What is he like?' 'Like a saint. Ah, good granddame, 

I never saw such face, so full of kindness and love! His gray eyes and snow white hair and beard give him 

a saint look.13 (MUSICK, 1892, p. 12). 

 

Nesse diálogo das personagens (avó e neto) reflete-se aquilo que Menton (1993, p. 36) 

expõe como a descrição do protagonista “angelical”, feita com o propósito de que haja 

identificação do leitor para com ele. Na passagem acima, percebe-se também como o narrador se 

utiliza de adjetivação intensa para expor as primeiras descrições míticas da personagem Colombo. 

 

13  Nossa tradução: 'O homem mais peculiar que eu já conheci. Eles o chamam de o Velho Antípoda. Eu não sei o que isso 
significa, avó, mas ele é bom, um bravo homem, um marinheiro e um grande explorador.' 'Como ele é?' 'É como um santo. Oh, 
benevolente avó, Eu nunca vi um rosto daqueles, tão cheio de gentileza e amor! Seus olhos cinza e cabelos brancos como a neve e sua 
barba o deixam com a aparência de um santo. 
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Nessa configuração romanesca, contudo, vê-se que ele é classificado pelo “cidadão comum” 

espanhol como um louco: “[...] I was on the road from Palos with some boys when he passed. Some of the 

children cried: 'There comes the mad man of Genoa,' and they ran away, while I stood and watched him. As he 

passed by he paused to look at me.”14 (MUSICK, 1892, p. 12). O principal motivo para tal atitude da 

população, conforme revela o narrador em seu discurso, vem da afirmação da personagem sobre 

a existência das antípodas e sua crença no fato de que se o homem se dirigir, suficientemente, para 

o oeste irá chegar às Índias, conforme lemos no trecho: “[...] I reverence the doctrines and Scriptures as 

much as you, but the possibility of the antipodes in the southern hemisphere is an opinion generally maintained by 

the ancients as to be pronounced by Pliny.”15 (MUSICK, 1892, p. 67). O fragmento faz referência ao 

relato feito no romance sobre a arguição da personagem, que viria a se tornar Almirante, com as 

autoridades eclesiásticas espanholas e a corte em relação à discussão em torno das antípodas – tão 

polêmicas na época à qual o texto remete.  

A estrutura narrativa é feita de forma a compor uma sequência de ações organizada 

linearmente e com as peculiaridades próprias da escrita romântica. A voz que profere o discurso 

do romance atua em nível extradiegético, manifestando-se, conforme Genette (s/d) em uma voz 

heterodiegética, já que não participa das ações narradas. A modalidade tradicional de romance 

histórico prima por características estruturais mais tradicionais e que tornem a escrita mais linear, 

facilitando sua leitura e absorção do discurso proferido. Para Fernández Prieto, 

 

[…] la modalización dominante es la de un narrador omnisciente extradiegético caracterizado por: 

- fingirse transcriptor o editor del manuscrito original que contiene el relato verídico de los 

sucesos [...] Todos los rasgos señalados apuntan a los objetivos básicos de la novela histórica 

romántica, la verosimilitud y el didactismo, sustentados ante todo en el respeto a los datos y a las 

versiones de la historiografía sobre personajes y acontecimientos narrados.16 (FERNÁNDEZ 

PRIETO, 2003, p. 102) 

 

 

14  Nossa tradução: Eu estava na estrada para Palos com alguns garotos quando ele passou. Algumas das crianças gritavam: 'Aí 
vem o louco de Gênova,' e eles corriam enquanto eu fiquei parado e o observei. Quando ele passou, parou para me observar.  
15  Nossa tradução: Eu reverencio as doutrinas e as Escrituras tanto quanto vocês, mas a possibilidade da existência das antípodas 
no hemisfério sul é uma ideia tão sustentada pelos antigos como pronunciada por Plínio.  
16  Nossa tradução: A modalização dominante é a de um narrador onisciente e extradiegético caracterizado por: - fingir-se 
transcritor ou editor do manuscrito original que contem o relato verídico dos acontecimentos [...] Todas as características demonstradas 
apontam aos objetivos básicos do romance histórico romântico, a verossimilhança e o didatismo, sustentados antes de tudo em respeito 
aos dados e às versões da historiografia sobre os personagens e acontecimentos narrados.  
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De acordo com o que menciona a autora, podemos afirmar que estas características por um 

lado possibilitam que a linguagem seja trabalhada de forma a aproximar o leitor o suficiente do 

conteúdo narrado para que seja possível uma identificação com as personagens, porém, por outro 

lado, mantêm-se distante o suficiente para que as descrições, por exemplo, da personagem 

Cristóvão Colombo, na obra que analisamos, possam torná-lo um herói mitificado, mas que ainda 

sofre como um ser humano comum. Tal construção discursiva pode ser encontrada em falas do 

próprio Hernando. Essas glorificam os feitos do Almirante e têm o narrador como intermediário. 

Nessas passagens há um processo de mediação entre o que pensava a personagem e o que vai ser 

revelado ao leitor pelo narrador, como se observa a seguir: 

 

The boy carefully watched the face of Columbus to see if the intelligence produced any change, 

but the explorer expressed neither fear nor pleasure at the announcement. His face was grave, 

grand, and noble, as it always was, but dignified and unmoved as if carved from marble. Passing 

beneath the portals of the grand old convent, they entered the chamber set apart for them. When 

dinner was served, Hernando was hungry, for the journey had given him a keen appetite; but 

Columbus was so full of his great subject that he ate slowly and sparingly.17 (MUSICK, 1892, p. 

62) 

 

A adjetivação intensa, novamente presente no processo de configuração da personagem 

Colombo, é recurso constante ao longo da obra, como temos apresentado pelos trechos já citados 

do romance de Musick que se voltam à caracterização do herói. Adjetivos que representam os 

ideais republicanos são descritos: coragem, inteligência, nobreza e comprometimento com causas 

assumidas. Ainda, podemos perceber como Colombo é sempre observado em tom de 

contemplação, algo reforçado pela adjetivação mencionada.  

A conjunção adversativa “but”18, exposta por três vezes nas linhas supracitadas, denota 

imprevisibilidade no comportamento daquele que é observado, ainda que tal característica transite 

 

17  Nossa tradução: O menino observava atentamente o rosto de Colombo para ver se sua inteligência produzia alguma mudança 
na expressão, mas o explorador não demonstrava nem medo, nem prazer pelo anúncio feito. Sua expressão era grave, grandiosa e 
nobre, como sempre fora, mas dignificada e imóvel como se fosse esculpida em mármore. Passando por baixo dos portais do grande 
convento antigo, eles entraram na câmara separada para eles. Quando o jantar estava servido, Hernando estava com fome, porque a 
jornada havia produzido um grande apetite nele; mas Colombo estava tão imerso em seu grandioso problema que comeu lenta e 
moderadamente. 
18  Nossa tradução: mas. 
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apenas entre representações que não façam mais que exaltar seus traços: inteligência imóvel como 

contraponto à falta de medo ou prazer sobre o anúncio a ser dado, denotando constância inflexível 

em relação a qualquer adversidade que possa surgir. Em seu rosto uma expressão grave, porém 

digna e comparável ao mármore esculpido. Nem mesmo em momento de recuperar forças houve 

mudanças no foco da personagem.  

Sobre os outros personagens, como Hernando, apresentam-se descrições breves e que não 

podem ser comparadas àquelas constantes elevações da personagem de Colombo a um nível 

heroico. No mesmo trecho temos um personagem absorto pelos indefectíveis traços daquele que 

é contemplado, e que se mantém na posição de contemplador ao longo de todas as descrições e 

sua ação na narrativa não vai muito além disso.  

Assim, o jovem Hernando vai vivendo à sombra da imagem de Colombo, alimentando-se 

dela e almejando assemelhar-se ao herói que o salvou. Esse jogo de reflexos na obra deixa evidente 

a intencionalidade dessa configuração heroico/mítica que, no processo de leitura poderá – 

especialmente com um leitor não crítico – reproduzir-se na realidade alheia a ficção e instaurar-se 

como prática cultural na sociedade. Fato que, como hoje podemos constatar, em grande parte 

ocorreu no universo histórico-cultural estadunidense. 

Também, nesse sentido, a atuação do narrador expõe os sentimentos do Almirante por 

diversas vezes durante a narrativa, para demonstrar ao leitor as qualidades indefectíveis de 

Colombo. O narrador nunca aprofunda as demais descrições da personagem, mas torna-as 

superficiais, constantes e intensas para manter aquele que lê na posição de contemplador dessas 

características mais evidenciadas. Essa configuração discursiva acaba por distanciar, à medida que 

avança o relato romanesco, o protagonista da sua posição de ser humano comum e, desse modo, 

efetiva-se a configuração mítico/heroica do protagonista.  

Colombo, nessa elaboração discursiva, é apresentado como um cristão fervoroso e, para 

complementar a sua descrição mítica, ainda aparece como um escolhido dos céus. Imagens essas 

que remetem o leitor à outra figura mitificada através dos tempos: Jesus Cristo. Tais analogias 

aparecem no discurso direto de Colombo ao dialogar com o jovem Hernando, como na passagem 

que segue: 
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‘You are young and impulsive: so once was I, but the time and long suffering have changed me. 

But for the fact that I am called of Heaven, and cannot resist the promptings of the voice within, 

I should have long ago believed that I was mad. If I be mad, so were the great writers whose 

works I have studied. In Plato’s Atlantis we read of the country of which Marco Polo tells us. If 

I am mad, so too were they; but God and reason tell me they are true’19 (MUSICK, 1892, p. 48). 

 

Além da afirmação de que ele é um ser chamado pelos céus para a missão de salvação dos 

povos que ainda não viviam o cristianismo – o que remete, também, às figuras proféticas do 

universo religioso/mitológico, por fazer parte da crença judaico-cristã – o trecho acima demonstra 

as referências à imagem maior deste ser tão representativo da mitologia ocidental: Jesus Cristo.  

Vemos que a personagem compara a si mesma com grandes nomes da história ocidental: 

Platão e Marco Polo; indivíduos que deixaram sua contribuição no mundo ocidental e hoje são 

vistos como indispensáveis ao progresso da humanidade. Contudo, suas figuras se mantêm 

terrenas e não são mitificadas ou elevadas a pedestais heroicos como ocorreu com a figura de 

Cristóvão Colombo.  
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19  Nossa tradução: Você é jovem e impulsivo: eu também costumava ser assim, porém, o tempo e muito sofrimento me 
transformaram. Entretanto, pelo fato de eu ser alguém chamado pelos céus e não poder resistir à voz que me chama, eu deveria, há 
muito, ter acreditado que sou louco. E se sou louco, também o eram os grandes escritores cujos trabalhos estudei. Em Atlantis de 
Platão é possível ler sobre o país do qual Marco Polo nos fala. Se eu sou louco, eles também eram; mas Deus e a razão me dizem que 
eles estavam certos.  
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CECÍLIA MEIRELES E A NECESSIDADE DE DIZER EU 

Erion Marcos do Prado 

 

Resumo: Cecília Meireles foi uma figura singular no modernismo brasileiro. Não participou da semana de 1922 e 
nem fez parte do grupo de intelectuais brasileiros que promoveu esse movimento de transformação, pois sua obra 
era menos agressiva. A ruptura que ela queria propor buscava no passado as formas para melhor construir sua 
poesia. Fez parte do grupo de escritores da revista Festa, que buscou no Oriente e no Simbolismo as ferramentas 
para seu fazer poético. Além disso, a obra de Cecília Meireles foi construída por uma voz poética que em muitos 
momentos foi confundido com a mulher Cecília Meireles, o que acabou influenciando a forma como muitos 
perceberam as poesias da pastora de nuvens. Esse artigo se propõe a perceber como alguns críticos se posicionam 
diante da poesia ceciliana e o que os levou a assumir esse ponto de vista. Além disso, avaliar como o próprio eu 
lírico se apresenta em um poema de Solombra e em cartas de que trocou com o poeta português Armando Côrtes-
Rodrigues. Também será abordado e o posicionamento de Agrippino Grieco e Mario de Andrade diante da obra 
da escritora carioca. 
Palavra-chave: Cecília Meireles, eu lírico, poesia. 
 
 

1. Introdução 

 

Cecília Meireles foi uma figura singular no modernismo brasileiro. Poeta, cronista, 

professora, desenhista, não participou da semana de 1922 e nem fez parte do grupo de intelectuais 

brasileiros que promoveu esse movimento de transformação. A obra de Cecília era menos 

agressiva. A ruptura que ela queria propor buscava no passado as formas para melhor construir 

sua poesia. Fez parte do grupo de escritores da revista Festa, que buscavam no Oriente e no 

Simbolismo as ferramentas para seu fazer poético. 

Além disso, a obra de Cecília Meireles foi construída por uma voz poética que em muitos 

momentos foi confundida com a mulher Cecília Meireles, o que acabou influenciando a forma 

como muitos perceberam as poesias da pastora de nuvens. 

Contudo, quais seriam os elementos que permitiram tais leituras da obra de Cecília Meireles? 

Esse trabalho se propõe a perceber como alguns críticos se posicionam diante da poesia de 

Cecília Meireles e o que os levou a assumir esse ponto de vista. Além disso, avaliar como o próprio 

eu lírico se apresenta em poemas e em cartas de Cecília Meireles. Para tanto, serão tidos como 

fonte desse estudo cartas que Cecília Meireles troca com o poeta português Armando Côrtes-

Rodrigues e o posicionamento de Agrippino Grieco e Mário de Andrade diante da obra da 
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escritora carioca. Será também analisado um poema de Solombra, para ver como o eu lírico se 

apresenta na poesia ceciliana. 

 

2. A indefinição do eu 

 

Uma das características fundamentais da lírica de Cecília Meireles é a busca pela definição 

do eu. Ao longo de sua obra poética, em vários textos há uma voz que se propõe a descrever 

aquele que fala nos poemas, de Nunca mais... e poemas dos poemas (segundo livro de poemas da 

escritora carioca, de 1923) até Solombra (último livro publicado em vida, em 1964,  meses antes de 

Cecília morrer de câncer). 

Nessa trajetória de construção de si mesmo, o eu lírico dá espaço a um eu gramatical que 

assume a voz narrativa dos textos. Isso não acontece apenas em sua obra poética, mas também 

em sua obra em prosa, e inclusive em sua produção epistolar. É o que percebe Celestino Sachet, 

organizador do volume A lição do poema – Cartas de Cecília Meireles a Armando Côrtes-Rodrigues: 

 
Nascida em 7 de novembro (1901, V. Carta XXIV), Cecília Meireles pertenceu ao signo de 
Escorpião. A Cecília que escreve cartas a Armando Côrtes-Rodrigues não é a criatura-mulher-
humana mas uma criatura-estética-poeta. É o que se pode concluir da Carta XCII: “sempre me 
felicito de não ser mulher. Detesto as mulheres. Eu não sou nada. Sou água”. Uma quinzena mais 
tarde, na Carta XCIV, continua a autoanálise: “Eu não me pareço nada com os brasileiros. (...) 
Não me pareço com ninguém. (...) Todos que me encontram e me encaram com olhos de 
analistas, sempre me tomam por uma coisa estranha. (...) Eu não existo. Pode crer. Isto que lhe 
escrevo é puro fantasma. Com um disfarce para não causar medo”. 
Não corpo-mulher, Cecília proclama-se na Carta XXV: “Poucas pessoas compreendem que a 
minha personalidade seja tão aérea, imponderável, em poesia, e de rigor matemático nas coisas 
concretas. Não existe ninguém tão positiva em seus negócios, suas determinações e 
compromissos que este pobre poeta líquido e instável que às vezes sou”. 
Ainda na Carta XCIV, Cecília Meireles é mais conclusiva: “Porque sou água. Não me ponha muito 
perto do mar ou dos lagos verde-azuis, que logo me passo lá para dentro, e já não me separa mais 
desse encontro”. 
“Signo de água” define, pois, o Poeta que convive na Arte de Cecília Meireles transformado em 
versos que escorrem águas, neblinas, vapores, nuvens, fluidez. (SACHET, 1998, p.237) 

 

A figura feminina (das cartas e dos poemas) dá espaço a uma voz poética, a um eu gramatical 

que fala em seus textos. E talvez esse eu despersonificado, que não pode ser relacionado ao eu 

empírico Cecília Meireles, órfã aos três anos de idade, criada pela avó materna – a quem dedica 

um de seus textos mais intensos, uma “Elegia” publicada em Mar absoluto –, escritora, carioca, mãe 
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de três filhas, é o que mais intriga seus leitores. Como a própria Cecília observa, esse ser de 

“personalidade aérea”, “imponderável em poesia, e de rigor matemático nas coisas concretas”, tão 

múltiplo, que é “gota de mercúrio,/ dividida, / desmanchada pelo chão” (MEIRELES, 2001, p. 

338), é ele que se torna um enigma para a crítica.  

Mas o que permitiria a alguns de seus leitores entendê-la como um ser aéreo, a pastora de 

nuvens? Haveria então alguma relação entre o vivido e o poetado? 

Para Agamben, em seu ensaio O ditado da poesia, do livro Categorias italianas, “a vida é aquilo 

que se gera na palavra e nela permanece inseparável e íntima. Esse nexo ilibado de palavra e vida 

é a herança que a teologia cristã transmite a uma literatura que ainda não se tornou inteiramente 

profana” (AGAMBEN, 2014, p. 105). Portanto, se vida e palavra estão ligadas uma a outra, é 

preciso analisar com quais palavras o eu lírico descreve sua vida nos poemas, já que em sua poesia 

se encontra a palavra dita pela poeta; é na inversão da relação entre o ser e aquilo que ele diz ser 

que se encontra alguma possibilidade de existência. 

Se nos trechos selecionados por Sachet, Cecília diz que não existe, que é puro fantasma, e 

vai além, diz também que detesta as mulheres, que não é nada, que é água, quais seriam as 

consequências de tais afirmações para sua obra? Aqui, Cecília constrói uma afirmação do que é 

em negativo, ou seja, pelo que ela não é ou diz não ser. A impessoalidade vem do ato da escrita, 

pois a poeta não diz o que ela mesma pensa, pensa escrevendo, o seu pensamento advém de uma 

atividade, de um exercício com as palavras, que são a materialidade do que ele é. Além disso, é 

também preciso perceber como o eu aparece em seus poemas. 

Na carta XII, a Armando Cortês-Rodrigues, Cecília diz: 

 

(...)Padeço muito por tantas coisas que aos outros não lhe causam mal nenhum! V. acredita que 
eu sofra – mas realmente, não literalmente – porque as borboletas não possam saber de que cor 
são? E entristece-me pensarem – quase todos – que o que escrevo é uma coisa, e eu e minha vida 
somos outras. Isso não é exato (SACHET, 1998, p. 21). 

 

Parece que Cecília, escritora, quer conduzir o olhar do leitor sobre sua obra, tentando 

construir uma figura de poeta, pois sua subjetividade se constrói a partir da lida com a palavra, do 

seu exercício com a linguagem. E talvez por isso tenha se tornado um enigma para alguns (termo 

usado por Antonio Carlos Secchin, em seu artigo intitulado O enigma Cecília Meireles, do livro 
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Memórias de um leitor de poesia), ficando muito longe de ser unanimidade para os críticos de sua 

época, e assumindo um lugar à parte no modernismo brasileiro. 

Sobre isso, um dos episódios que mais marcou a poeta foi a avaliação que Agrippino Grieco 

fez de sua obra em Quatro poetas mulheres, no livro A evolução da poesia brasileira. Para Agrippino, 

Cecília seria a “cópia de cópia” daqueles que imitavam Leopardi e Antero de Quental. E vai além, 

afirmando: 

 

Para empregar a linguagem do seu livro “Nunca Mais...”, a “chuva chove” constantemente em 
seus versos. Daí a impressão de estar metida num hipogeu, longe do azul e da beleza das coisas. 
Suas traduções da natureza quase não tomam corpo, são pouco plásticas. Faltam-lhe essas 
palavras cantantes que parecem conduzir-nos por um caminho florido; falta-lhe certa fluidez, 
certa inconsistência, certa flexibilidade, que dão à estrofe o encanto supremo. Ignora a sedução 
do sorriso. É uma artista que parece ter abdicado de toda alegria, de toda esperança de felicidade.  
Aliás, no eu concerne à expressão das suas amarguras, há nela uma vontade visível de emocionar-
se poeticamente, mais talvez que emoção espontânea. É elegíaca através de uma disciplina 
judiciosa. Não possui o dom de inflamar os assuntos em que toca: a falta de sinceridade verbal 
paralisa-lhe qualquer tentativa de alto lirismo. Não consegue animar os fantasmas desconexos do 
seu espírito. Nem nos interessa a sua aparente desordem, desordem calculada, labirinto com 
guarda... (GRIECO, 1932, p.202) 

 

Agrippino parece ver as principais características da lírica de Cecília Meireles como algo 

negativo. Não consegue perceber a força com que o eu lírico se põe a descrever a natureza, que 

se harmoniza com a atmosfera criada em seus poemas. Não consegue sentir o fluxo dos versos 

sempre medidos e calculados, nem a sonoridade e a musicalidade que foram sempre exaltados 

como traços característicos e singularizados de sua obra poética, e que a aproximavam das figuras 

fundamentais do simbolismo. Vai além, enxerga as assonâncias, aliterações e onomatopeias como 

elementos que causam dissonâncias e “desafinações insuportáveis” em poemas tão fluidos que 

chegaram a ser musicados por artistas como Norman Fraser, Fagner e outros. E acusa o eu lírico 

de apresentar uma emoção fingida em seus versos. 

Mas o que levaria o crítico a fazer tais comentários? Seria uma necessidade de perceber a 

Cecília “real” (o que a autora mesmo propõe em suas cartas) como voz que fala em seus poemas? 

Mário de Andrade, no texto Cecília e a poesia, do livro O empalhador de passarinho, faz a seguinte 

afirmação: 

 

Não saberei dizer o que é a poesia, mas desde pouco um dos mais admiráveis poemas de Cecília 
Meireles me chama os ouvidos. Em um poema duro, rijo, em que certas frases muito secas batem 
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com uma firmeza clássica de pedra, entre frases emolientes, cheias de sensibilidade sensual que 
faz nascer o adjetivo: 
(...) 
Eis o que me soa como o mais íntimo sentido de poesia. (...) (ANDRADE, 2002, p.76.) 
 

Será que os dois críticos estariam olhando para a mesma obra? O que difere tanto o ponto 

de vista que cada um dos intelectuais tem da lírica de Cecília Meireles? 

Mário de Andrade enaltece os aspectos que são criticados por Agrippino, sobretudo a 

musicalidade dos versos cecilianos, o poema de Cecília “chama os ouvidos” de Mário. O poeta da 

Pauliceia desvairada percebe o ritmo clássico que perpassa esses versos. Pertencente ao grupo de 

escritores da revista Festa, Cecília pretendeu inovar sem romper completamente com o passado, o 

que fez com que buscasse nos movimentos literários anteriores a ela ferramentas para a produção 

de sua lírica. Encontrou no Simbolismo a musicalidade para seus versos, a relação entre o homem 

e a natureza, entre o humano e o divino. Segundo Antonio Carlos Secchin, em seu artigo Memórias 

de um leitor de poesia, a poeta de Vaga música desenvolveu uma trajetória paralela ao modernismo 

propriamente dito, fazendo uso de recursos como o verso livre, a linguagem coloquial, a paródia 

e o humor, além de sua preocupação com as identidades culturais brasileiras. Tudo isso a colocaria 

à margem do movimento modernista propriamente dito. E se somar a isso o fato de seu primeiro 

livro de sucesso, Viagem, ter sido dedicado “aos meus amigos portugueses”, e ser editado 

primeiramente em Lisboa (assim como grande parte de sua obra), tudo isso ajudaria a criar a 

imagem de uma poesia, nas palavras de Secchin, “tecida com delicados fios verbais, direcionados, 

porém, para o evanescente e o diáfano, e que pouco ou nada registraram as agruras e impasses, 

íntimos ou sócias de sua existência” (SECCHIN, 2010, p.127). 

Se se somar a isso a despersonificação do eu, talvez se encontre os reais motivos para o 

desencontro da crítica de sua época em torno da obra de Cecília Meireles. 

Mas como se dá a presença desse eu na poesia da escritora carioca? Como essa lírica que se 

centrou na figura daquele que fala nos poemas trabalha a figura desse eu? Em Solombra, último 

volume de poesias que Cecília publica em vida, há um texto que exemplifica bem esse recurso tão 

fundamental da lírica ceciliana. 

 

3. Cecília Meireles: o eu do poema? 
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Solombra é composto por 28 poemas, e tem a seguinte epígrafe: “Levantei os olhos para ver 

quem falara. Mas apenas ouvi as vozes que combateram. E vi que era no céu e na terra. E disseram-

me: Solombra” (MEIRELES, 2001, p.1259). Essa epígrafe, escrita pela própria poeta, parece fazer 

uma referência ao eu lírico dos poemas do livro, já que nessa obra o que fica evidente é uma 

dualidade constante, onde a relação entre céu e terra, humano e divino, eterno e efêmero, luz e 

sombra, evidencia a fragilidade da existência humana. 

Solombra é a forma arcaica da palavra sombra. O uso desse termo como título do livro 

demonstra não apenas a tentativa de revisitar um passado que já não existe mais, como também a 

busca por fontes antigas da lírica de língua portuguesa, exercícios constantes da poesia de Cecília 

Meireles, que procura no simbolismo e no barroco ferramentas para a produção de sua poesia, 

que trata, muitas vezes, de um tempo presente apenas na memória daquele que narra os poemas. 

Nesse livro, o eu lírico se descreve da seguinte maneira: 

 

Eu sou essa pessoa a quem o vento chama, 
a que não se recusa a esse final convite, 
em máquinas de adeus, sem tentação de volta. 
 
Todo horizonte é um vasto sopro de incerteza: 
Eu sou essa pessoa a quem o vento leva: 
já de horizontes libertada, mas sozinha. 
 
Se a Beleza sonhada é maior que a vivente, 
dizei-me: não quereis ou não sabeis ser sonho? 
Eu sou essa pessoa a quem o vento rasga. 
 
Pelos mundos do vento, em meus cílios guardadas 
vão as medidas que separam os abraços. 
Eu sou essa pessoa a quem o vento ensina: 
 
“Agora és livre, se ainda recordas”. (MEIRELES, 2001, p. 1273) 

 
 

Esse poema é composto de cinco estrofes: quatro tercetos, e um monóstico – estrutura que 

se repete em todos os outros poemas do livro –, com versos brancos e alexandrinos. A maior 

parte dos versos estão encadeados, fazendo com que o texto se torne um todo que completa seu 

sentido apenas no verso final “- Agora és livre, se ainda recordas” (MEIRELES, 2001, p. 1273). 

O pronome eu é repetido quatro vezes ao longo do poema e o verbo que se refere a ele é 

um verbo de ligação, formando predicados nominais, o que evidencia a tentativa daquele que fala 
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no poema de se descrever, um eu poético que é indefinível em vários aspectos, não homem, não 

mulher (o mesmo eu das cartas a Cortês-Rodrigues?), apenas pessoa, mas que é sempre 

transformado pela ação do outro, o vento. 

Nesse texto, e na obra poética de Cecília Meireles como um todo, o passado é algo que se 

perdeu para sempre, que não pode mais ser recuperado, a não ser através de exercícios de 

memória, que culminam em exercícios poéticos. O tempo está suspenso no próprio tempo, num 

eterno presente que se repete, na medida em que os versos se repetem como um refrão, pois para 

a voz narrativa o único tempo que existe é o da enunciação poética. A repetição de termos no 

poema parece ser uma tentativa de manter ou recuperar isso tudo que se perdeu para sempre, de 

manter o passado vivo no presente. 

As imagens poéticas são fugidias, etéreas. O vento, humanizado, é o principal agente do 

poema. É ele quem pratica as ações que caem sobre o eu lírico. E essas ações parecem se repetir 

até que o eu alcança a libertação (traço da religião hindu, sistema filosófico constante na obra de 

Cecília Meireles). Primeiro o vento chama, depois leva, em seguida rasga e por último ensina. E o 

que o vento ensina é algo fundamental para o eu do poema, a liberdade. O ciclo da existência 

(poética e humana) se encerra na libertação. 

Mas liberdade de quê, senão da própria existência? Seria a morte próxima e certa que teria 

feito Cecília Meireles poeta escrever esse texto? 

Agamben, em seu ensaio Sobre a impossibilidade de dizer eu do livro A potência do pensamento, ao 

analisar um texto de Furio Jesi, diz: 

 
Nesses excertos, a máquina mitológica se identifica perigosamente com o eu do autor, coincide 
com sua possibilidade ou impossibilidade de dizer eu. Ela é, nesse sentido, um decalque ou uma 
máscara do eu – ou melhor, uma dramatização ou uma teatralização a duas vozes do sujeito, de 
seu ritmo interno e de sua íntima cisão. A máquina implica, então, não só na cognoscibilidade ou 
na incognoscibilidade da festa, mas também a possibilidade ou a impossibilidade de o eu do scriptor 
se conhecer, de aceder a sua própria festa (...) (AGAMBEN, 2015, p.100) 

 
 

O eu que surge no texto é uma máscara (“puro fantasma”, diria Cecília em uma de suas 

cartas a Cortês-Rodrigues) que assume a voz narrativa. Não homem, nem mulher, muito menos 

Cecília. 
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Nos momentos em que sua obra se aproxima de sua vida, nesses instantes, o eu torna-se 

uma categoria gramatical, a voz que fala nos textos. Essa dramatização ou teatralização da voz 

narrativa perpassa a obra de Cecília Meireles como um todo e conturba, em alguns momentos, a 

percepção que o leitor passa a ter dessa obra. 

 

4. Considerações finais 

 

Há alguns temas recorrentes na obra poética de Cecília Meireles. A fugacidade da vida e a 

busca por um tempo, que existe apenas na memória daquele que narra os poemas, são exemplos 

disso. Mas a presença de um eu que tenta definir a si mesmo não apenas perpassa toda essa lírica, 

como também influencia a forma como alguns críticos percebem a poesia dessa escritora brasileira. 

Carlos Drummond de Andrade, em uma crônica que escreve na ocasião da morte de Cecília 

Meireles, diz o seguinte sobre os versos da poeta carioca: 

 

Vendo-os desligar-se de sua matriz humana, é como se eu os visse pela primeira vez e à luz natural, 
sem o enleio que me despertava um pouco o ser encantado ou encantador, chamado Cecília 
Meireles. Falo em encantamento no sentido original da palavra, “de que há muitos exemplos nos 
livros de cavalaria e poetas”. Não me parecia uma criatura inquestionavelmente real; por mais que 
aferisse os traços positivos de sua presença entre nós, marcada por gestos de cortesia e 
sociabilidade, restava-me a impressão de que ela não estava onde nós a víamos, estava sem estar, 
para criar uma ilusão fascinante, que nos compensasse de saber incapturável a sua natureza. 
Distância, exílio e viagem transpareciam no sorriso benevolente com que aceitava participar do 
jogo de boas maneiras da convivência, e era um sorriso de tamanha beleza, iluminado por um 
verde tão exemplar de olhos e uma voz de tão pura melodia, que mais confirmava, pela eficácia 
do sortilégio, a irrealidade do indivíduo. (ANDRADE, Correio da manhã, 11 de novembro de 
1964)  

 
 

A matriz humana da qual fala Drummond nunca esteve presente nos poemas de Cecília 

Meireles, talvez essa figura tenha sido apenas uma das máscaras que a poeta usou para produzir 

sua obra, que advinha de uma criatura que não parecia “inquestionavelmente real”. A poeta Cecília 

Meireles não era a mesma pessoa que a mãe das três Marias, que sofreu com o suicídio do primeiro 

marido e que viajou ao redor do mundo ministrando palestras sobre os mais diversos assuntos. 

Não, o eu dos poemas cecilianos é alguém construído como o sujeito falante de uma das líricas 

mais fortes da língua portuguesa. A voz narrativa dos poemas é alguém que sabe falar do mar, do 
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amor, do tempo, da vida, e dos mais variados assuntos, envolvendo-os por uma atmosfera de 

mistério e beleza, veiculada em versos de musicalidade profunda, métrica medida e calculada. 

Para ler essa obra é preciso esquecer esse ser diáfano apresentado aos leitores de Cecília. É 

preciso ver apenas a obra, não a poeta. Pois é no que é dito que o ser esconde sua real existência. 

Talvez tenha sido isso que Cecília tenha tentado dizer aos seus leitores ao construir essa figura 

aérea e fugidia que vemos em alguns momentos. 
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CORAÇÃO ABERTO E ALMA DERRAMADA DE CARLOS ARTURO 

TRUQUE EM A VOCAÇÃO E O MEIO: HISTÓRIA DE UM ESCRITOR 

 

Natã do Espírito Santos 

 

Resumo: Em memorável ensaio, o escritor afrocolombiano Carlos Arturo Truque expõe suas razões para ser um 

escritor na Colômbia e considera as barreiras que lhe foram postas em razão de sua origem em uma sociedade 

classista e racista como era a de sua época, governada por uma elite excludente. Advoga a ideia de uma classe livre 

de escritores que principalmente reflita a sociedade colombiana como ela é e não uma sociedade afastada de suas 

manifestações culturais, condenada a imitar modelos importados, com a finalidade de afastamento de manifestação 

cultural e literária que não seja autêntica. As manifestações culturais estariam na representação autóctone e também 

na dimensão universalizante da obra literária. Mostra ainda as razões pelas quais se sente um predestinado ao 

mundo literário a despeito de ter a oportunidade de seguir outra carreira com ganhos econômicos promissores. 

Este ensaio foi publicado em vários meios, em reconhecimento a seu brilhantismo como contista e ainda como 

vibrante pensador da coletividade colombiana de sua época e ainda reverberante no tempo atual. 

Palavras-chave: Literatura colombiana negra; Carlos Arturo Truque. 

 

1. Um escritor deslocado de seu tempo 

 

Carlos Arturo Truque é conceituado por parte da crítica colombiana como contista 

excelente. Sua obra recentemente foi reunida em uma coletânea de contos intitulada ¡Vivan los 

compañeros!: cuentos completos, organizada pela Biblioteca de Literatura Afrocolombiana do Ministério 

da Cultura colombiana, em 2010. Ali são reunidos 27 contos conhecidos do autor. Além dos 

mencionados contos e da parte introdutória da obra, há o ensaio Carlos Arturo Truque: Colombia a 

corazón abierto, de autoria de Sonia Truque, sua filha, e outro escrito pelo próprio Truque, no qual 

o autor, dentre outras afirmações, demonstra sua paixão pela literatura desde a infância. O título 

de citado ensaio é A vocação e o meio. História de um escritor. O escritor apresenta um ensaio em que 

rememora, dentre vários eventos, sua infância e alguns acontecimentos importanes em sua vida, 

os quais foram definitivos em suas memórias para o estabelecimento da convicção de que seria 
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escritor e o porquê de sua escolha de temas muito peculiares, que seriam os deserdados do sistema 

político e econômco. O ensaísta Truque mostra um fato marcante, que seria sua reprovação em 

um ano letivo, feito de modo injusto por seu professor, apesar de ter ele méritos para aprovação, 

tendo que passar pelo crivo recriminatório do pai do aluno mais inadaptado à rotina de estudos 

que fora aprovado sem as habilidades, segundo o autor, de ser promovido a novo período escolar 

no ano seguinte. 

Para situar-nos no panorama da literatura colombiana e hispanoamericana geral, algumas 

considerações a respeito do autor são importantes. A reunião da obra de Carlos Arturo Truque se 

situa atualmente na Biblioteca de Literatura Afrocolombiana, através do Ministério da Cultura da 

Colômbia e publicada pelo Banco de la República daquele país. 

Carlos Arturo Truque foi um escritor que poderia ter sido um autor de grande expressão 

no mercado livreiro colombiano e até possivelmente um nome expoente do boom literário 

latinoamericano como foi o caso de seu conterrâneo Gabriel Garcia Márquez, com o qual 

concorreu em vários certames literários, sendo que Gabriel García Márquez estava sempre à frente 

dele por influências das bancas examinadoras, segundo analista da obra de Truque (MARTÍNEZ, 

2014, p.90). Segundo Eduardo Pachón Padilla, Gacía Márquez 

 

...empezó desde el año carenta y siete cuando él tenía veinte años y ya era una persona de quien 

todo el mundo decía iba a ser muy importante. Y él nunca se exponía en un concurso colombiano 

a no ser por el primer premio. Yo lo digo públicamente; que él iba a un concurso, sabía que 

ganaba el Primer Premio y uno de sus grandes difusores era Álvaro Mutis, su jefe de propaganda. 

Pero Álvaro Mutis decía, ustedes son tan ignorantes, le decía nada menos que Hernando Téllez, 

el hombre que ha tenido el mejor gusto literario colombiano; le decía(dentro del jurado): si tu no 

premias a Daniel Arango que es muy inteligente pero no tiene nada que ver con la literatura 

colombiana, nada más que dos ensayos, uno que ha escrito sobre Porfirio Barba Jacob, muy 

equivocado, y otro sobre Silva, también muy equivocado, pero muy brillante, (a ese lo ponían de 

jurado en todos los concursos y no leía); entonces le dieron el premio a García Márquez. 

(MARTÍNEZ, 2014, p.90-91). 

 

Pelo até o momento exposto, por estas tão contundentes últimas afirmações a respeito do 

autor quando preterido em razão de outros escritores e ainda neste trabalho destacado organizado 
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pelo Ministério da Cultura de seu país, poder-se-ia inferir que os infortúnios na vida de Carlos 

Arturo Truque poderiam deixar no mesmo marcas indeléveis das atrocidades por ele sofridas ao 

longo da vida, e ainda da injustiça praticada contra ele, como no exemplo citado, inclusive em 

meio do convívio dele com seus pares. Fatos semelhantes ainda poderiam mergulhá-lo em 

permanente ressentimento em reação quase que natural a ações tão fortemente perceptíveis em 

muitos momentos de sua trajetória. Vale ressaltar que ele fora preterido do primeiro prêmio em 

muitos certames literários contra alguns que possivelmente teriam literatura de menor qualidade, 

ou o conto relativo teria qualidade menor que o apresentado por Truque. Ainda: sua literatura 

poderia ser contaminada pelo levantamento de uma bandeira a favor de uma sempre injustiçada 

classe de pessoas que, ainda que no meio artístico, não conseguiam galgar novas possibilidades de 

projeção no meio literário. Assim, não conseguiam ter seu reconhecimento em todo território 

colombiano para, a partir daí, começar a projetar seu nome em outros territórios fora do nacional, 

assim como foi o caso do próprio García Márquez. Como reagiu Truque às injustiças sofridas? 

Logo nas primeiras linhas do ensaio La vocación y el medio. Historia de un escritor, Truque declara: 

 

Quien lea estas líneas, creo, no podrá atribuirlas a la amargura o al resentimiento. Soy un hombre 

normal, o al menos lo hubiera sido si la sociedad, tan arbitrariamente construida, me hubiera 

brindado las oportunidades que siempre perseguí y jamás alcancé. No por eso soy un frustrado; 

aún tengo ánimos suficientes para seguir una lucha, que de antemano sé perdida. Mi vida, aparte 

de los sufrimientos, carece de importancia. El común denominador del pueblo colombiano es la 

inseguridad, la inestabilidad; ese sentimiento horrible de no hallar el lugar que corresponde al 

hombre en un sistema determinado. La mayoría de las ocasiones nos vemos en la necesidad de 

reconocer que somos una pieza demasiado suelta del engranaje social. Giramos sin 

correspondencia alguna y nos sentimos víctimas de fuerzas oscuras que no estamos en capacidad 

de controlar. (TRUQUE, 2010, p.33) 

 

Pelo visto, o próprio escritor já rejeita de entrada essa ideia revanchista e rancorosa a 

respeito dos desgostos que passou; logo sua literatura não falaria de rancores e da possível busca 

de uma justiça reparadora dos danos causados pelo mundo tão cruel e implacável aos que não 

tinham outra condição de salvar-se de um mundo cruel e excludente, principalmente aos pobres 

e os de pele escura. Vale ressaltar que, ainda filho de pai próspero, Truque rompe com seu 
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progenitor, resultando daí fonte de grandes sofrimentos e privações. Ainda é resultante daí a 

possível a cessação de ajuda financeira àquele filho "ingrato" que não acatava aos conselhos 

paternos quando abandona uma possível promissora carreira como engenheiro, isto visto da 

perspectiva do pai, obviamente. Politicamente, Truque opta logo pelo comunismo, dada sua 

simpatia pelos desfavorecidos do povo, ou ainda, segundo uma expressão que dá título a uma obra 

de Frantz Fanon (1968), Os condenados da terra. No entanto, ainda que deserdado, Truque desafia a 

ordem vigente da sociedade, e também à própria ordem dos deserdados, e coloca sua literatura no 

mesmo patamar que o de grandes escritores e pensadores de seu país. É muito provável que se ele 

se mantivesse vivo, poderia ainda concorrer outra vez com García Márquez o Nobel e ter ganhado 

uma vez, ainda que reconhecessem o valor de seu conterrâneo como foi o caso. Possivelmente, 

reconheceriam o valor de ambos. 

 

2. Sobre o ensaio La voccación y el medio 

 

Carlos Arturo Truque buscou no conto a sua vocação como literato. Em entrevista sobre 

o tema da literatura, afirma que os literatos colombianos prezaram em certo momento a poesia e 

deixaram de lado o romance, o conto, o ensaio e o teatro. Ele declara que o conto é brevidade, a 

síntese de um momento vital. (MARTÍNEZ, 2014 p.107). Ele prossegue declarando 

animadamente as características do conto e ainda de um bom cultivador do gênero: “El buen 

cultivador del género sabe darle siempre la hondura necesaria, en unos cuantos trazos, a los 

caracteres que describe y la intensidad suficiente a cualquier episodio de la vida por sencillo y 

vulgar que sea” (MARTÍNEZ, 2014 p.107). Prossegue o escritor afirmando sobre o conto: 

 
El cuento... es solo la descripción exhaustia de un momento vital. En su brevedad, de facil 

apariencia, se ha prestado a muchas tergiversaciones por parte de quienes ve en él el camino más 

amplio. Visto un poco más seriamente, sin embargo, exige condiciones especiales, entre ellas una 

profunda experiencia vital. Porque no se puede pintar lo que no se conoce. (MARTÍNEZ, 2014 

p.108) 

 

Pelas razões explicitadas em uma entrevista pelos comentaristas que testemunharam sua 

obra no fazer artístico, como é o caso típico do testemunho de sua própria filha poeta Sonia 
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Truque, e das características percebidas ao longo da leitura de sua obra, conclui-se que a opção 

por este gênero literário está profundamente entrelaçada à sua perspectiva aguda de ver a vida e a 

obra de arte. Esta última perspectiva consiste em ver a obra como algo que guarda sentido pela 

paixão de manifestar do artista em interpretar a vida de um modo profundo, e não apenas a simples 

transposição de uma realidade para o papel sem critério ou ainda de modo panfletário de uma 

situação caótica digna de denúncia. 

Ainda que apresente alguns percalços pelos quais passou, Truque apresenta uma carta de 

esperança neste ensaio do início ao fim. Justamente no final de referido ensaio, o autor o conclui 

com uma nota vibrante de esperança no futuro e nos desdobramentos sociais colombianos, 

inclusive com a perspectiva da formação de uma nova geração de escritores bem mais promissora 

que a dele: 

 

Tengo, eso sí, una fe profunda en la fuerza de los humildes. Sé que vendrán otros hombres y 

harán accesible el camino a los que vengan detrás de nosotros con idénticos anhelos. A ellos les 

tocará la vida limpia que no hemos tenido la oportunidad de vivir. Mientras tanto, es nuestro 

deber sostenernos firmes para no hacernos acreedores a su desprecio. (TRUQUE, 2010, p.43) 

 

Carlos Arturo Truque fará afirmação de que ele nasceu em certa atmosfera anacrônica com 

relação ao seu lugar de partida: nasceu na era mecânica, porém seu lugar de aparição no mundo 

não a conhecia, a pequena Condoto de seu nascimento. Assim, essa gente simples em um recanto 

do país, "conservan como tesoro más preciado lo elemental en la existencia" (TRUQUE, 2010, p.35). Uma 

inferência possível desse fato em sua vida é que ele levará durante toda ela as recordações e as 

convicções elementares daquela existência, na vida daquela gente e daquele lugar específico da 

Colômbia. A simplicidade "natural" da existência dos lugares conhecidos na infância, como as 

descrições de paisagens e vivências das pessoas naquelas regiões, serão recorrentes em toda sua 

obra. Um exemplo: Em um de seus contos, há a menção de um vizinho chamando o outro para 

que se preparasse para a granizada que se aproximava de modo muito rápido. Ambas as 

personagens eram minifundiários e produtores de batatas e já tinham penhorado aos bancos suas 

propriedades em troca de novos empréstimos após uma safra frustrada. Nota-se a preocupação e 

o cuidado de um vizinho para com o outro, solidarizando-se mutuamente naquela tarefa 
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corriqueira de cuidado da lida rural. Apresar de um pressentir o fenômeno próximo, o outro 

vizinho alerta-o de modo veemente e progressivo, com o intuito de que note de fato o 

acontecimento inevitável na lavoura e nas suas vidas. É uma espécie de misericórdia mútua em 

igual dor compartilhada no infortúnio: 

 

...y las palabras, que iban saliendo desesperanzadas. 

De pronto se alzó una voz distante, venida de otro rancho: 

—¡Anselmo…! ¡La granizada! 

Y otra: 

—¡Anselmo…! ¡Que ya viene! 

Y otra más: 

—¡Anselmoooo…! ¡Ya siento goteras! 

Y eran uno, dos, tres alertas para un solo eco redondo que les recogiera y bifurcara la angustia 

por todos lados. Las voces eran conocidas. La primera, era la del compadre Eutiquio; la segunda, 

la del compadre Andrés; y la tercera, la del Opita, como le decían en son de burla.(TRUQUE, 

2010, p.59) 

 

Afirma alguém que o ensaio de Truque é excelente, a ponto de ser ainda um bom conto, 

dado seu conteúdo. O ensaísta prossegue: aponta que desde cedo aprendeu que perdeu a fé na 

bondade alheia, coisa que sua pequena cidade não lhe ensinou devido à sua bondade natural de 

seu povo, uma vez que todos se aceitavam e havia particularidade especial naquele lugar, pois 

todos se conheciam e era um lugar majoritariamente formado por negros. Quando se muda de 

seu lugar de nascimento, Condoto, para Cali, cidade grande, sente que o mundo que deixou é bem 

diferente do novo em que está. Sucedeu, segundo o autor, que ele passou por uma experiência que 

mudaria sua vida ainda em tenra idade, aproximadamente aos seus oito anos de idade. Para isso, 

concorreu um fato inesperado em sua vida no terceiro ano escolar em Cali. Dentre os vários 

detalhes da lembrança do dia da entrega dos resultados dos exames finais, ele guarda memória de 

várias pessoas que lhe serão importantes no sentido da reconstrução da cena e ainda dos resultados 

que aquele episódio provocou em sua alma para o resto de sua vida. Assinala o narrador que ele 

era um dos mais, se não o mais destacado, brilhantes alunos da classe, inclusive o professor o 

pusera como líder de um dos grupos da sala, posto destinado aos mais destacados alunos. 
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Resultado final dos exames: fora reprovado! Para destruição maior de sua estima, o aluno mais 

improvável da turma fora aprovado e ele ainda teve que suportar o seguinte comentário do pai 

daquele: 

 

—¡Negro sinvergüenza…! 

Y dirigiéndose a ella: 

—¡Ha perdido el año…! ¡Póngalo a trabajar, señora! ¡Esa porquería no va a servir  para nada…! 

(TRUQUE, 2010, p.38) 

 

A partir desse episódio, diz o narrador que se recolheu mais ainda a seu interior, ficando 

cada vez mais introvertido do que antes. O episódio lhe marcou profundamente, como já 

anteriormente afirmado, restando ao mesmo introjetar-se na compreensão de si e do mundo tão 

desigual e misterioso em suas disposições. Sentiu um ódio mortal ao professor, confessa, e ainda 

relata que ele simplesmente desafiou-o com o olhar. Ele que nunca mais o viu em sua vida, mas 

uma marca daquele olhar ele jamais esqueceu e ainda a viu: "Pero sus ojos se han seguido repitiendo en 

otros que he conocido, como si fueran él mismo con rostro diferente".(TRUQUE, 2010, p.38). 

Ressaltando esse episódio: ele será o mais significativo na composição artística do contista 

na opção por uma narrativa e não por outra ou outras que ele próprio poderia escolher. No próprio 

texto dessa passagem significativa de sua vida, manifestada ainda em tenra idade, a revelação de 

um mundo desigual faz com que ele opte por dar voz aos que não a têm e não uma opção pelo 

rancor e desabafo pessoal a partir de suas percepções da vida social e econômica, ainda do modo 

como eram tratadas as pessoas que não tinham como patrimônio genético a pele clara dos 

dominadores históricos. Como já afirmado no início do texto, esse ensaio é também uma carta de 

esperança de Truque aos que o sucederem. No final do texto, ele explicitará com palavras mais 

claras e diretas essa intenção. O mencionado episódio o levou a entrar em um mundo único, com 

certo egoísmo, resultante de uma experiência única e particular. O autor confessa que se não 

optasse pela paixão por "llenar cuartillas" teria se destroçado. Logo, essa paixão lhe conferia vida e 

salvação, daí sua preferência também pelos desesperados e os que não tinham sequer a opção do 

grito ou até da voz. Ele prossegue e fala da vocação de um escritor e ainda de seu trágico destino 

em um país hegemônico e excludente como a Colômbia. 
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Y nada fuera de lo común hubiera sucedido si la actividad literaria cuando se posesiona e un 

hombre no le restara la capacidad de actuar en otros campos; pero la creación exige la entrega 

absoluta, la rendición incondicional, el sometimiento a todas las contingencias, para brindar en 

cambio el breve placer de una nota laudatoria o el perecedero resplandor de un triunfo que dura 

lo que una candelada de verano.Todas las pruebas que he soportado, en lucha contra el concepto 

imperante sobre el escritor, las debe haber pensado también todo  aquel que se dedique o se 

haya dedicado a escribir en un país como el nuestro, donde el artista es tolerado apenas cuando 

la clase dirigente quiere olvidar por unos minutos la tragedia de los balances y las cotizaciones de 

la bolsa. Entonces esa clase rectora inepta pone sus condiciones y obliga al artista a hacer una 

obra alejada de la realidad, con materiales de segunda mano, pero que pueden servir si el objetivo 

es llenar los deseos enfermizos de una casta que ha vivido de los  sufrimientos ajenos y que no 

quiere un arte que pueda mostrarle su culpabilidad.  Para quienes quieran una forma artística, 

nutrida de las condiciones de vida de la  masa del pueblo colombiano, el camino está vedado. 

(TRUQUE, 2010, p.39) 

 

O mesmo sentimento que brotou no coração da criança reprovada injustamente em uma 

classe primária permanecia na mesma intensidade quando já adulta no escritor que retratava "...as 

condições de vida da massa do povo colombiano" como forma de expressão literária e de vida. 

Ele só não conhecia o meio literário da capital, uma vez que necessitou mudar-se de Buenaventura 

a Bogotá, esta regida por um conservadorismo excludente. Ele ainda declara que era ingênuo 

porque pensava que seu talento seria reconhecido. O fato de ser negro, pobre e comunista lhe 

fecharia muitas portas na capital e outros lugares onde pôde mostrar seu trabalho literário. 

Apresentou certa vez seu trabalho a um editor que logo o rejeitou, alegando que sua literatura 

tinha muitos nomes feios e as damas que liam determinada revista não estavam acostumadas e 

assim haveria muita reclamação pela publicação de seu texto: 

 

Si este buen burgués se asustaba de un término como ese, de uso corriente en la conversación 

familiar, ¿podría esperarse algo de los que como él marcaban la pauta en el arte colombiano? Y 

aun tenían el descaro de hablar de crisis, cuando la crisis no residía sino en ellos. Ocultaban las 

palabras para encubrir su propia podredumbre, la carroña anímica, su incapacidad creadora, 

disfrazada con el oropel de las frases seudobrillantes y sin contenido. Arte para minorías selectas, 

148



 

XVIII Semana de Letras da UFPR   

 

creo que lo llaman. Arte de distracción para ricachones neuróticos y jovenzuelos sin oficio, lo 

llamaría yo. (TRUQUE, 2010, p.41) 

 

3. Palavras Finais 

 

Marcante é a crítica de Carlos Arturo Truque no ensaio La vocación y el medio. Historia de un 

escritor em suas observações a respeito das artes e da chamada crítica ou pelo menos daquele meio 

editorial pretensamente intelectual nas letras nacionais colombianas deste tempo. Truque diz que 

alguém lamenta que o povo médio não queira ler, não se interessa por literatura. Ele rebate essa 

crítica e diz que o povo, não tendo "cultura", sabe reconhecer-se e sabe quando alguém está bem 

intencionado ou não a respeito dele. Cita ainda que nossos europeizantes, em tempos dourados 

da literatura universal, não foram nada mais que meros intérpretes do povo. Exemplifica o 

moderno romance equatoriano como sendo digno de ser seguido; eles, equatorianos, ainda são 

dignos de nota quando não se envergonham de mostrar seus problemas ao mundo. Por isso, 

prossegue afirmando Truque a respeito da literatura equatoriana, conseguiu melhor posto na 

literatura universal muito antes da colombiana e do que imaginavam os pseudocríticos negadores 

de uma manifestação genuinamente proveniente da vontade popular, e figurar como local e 

universal ao mesmo tempo. Porque “[...]para llegar a la universalidad hay que partir de los 

elementos que se tienen a mano y laborar con ellos para situarlos en planos elevados de la creación. 

Lo contrario, el sometimiento irrestricto a las culturas foráneas, solo puede dar por resultado el 

arte imitativo, sin base de sustentación y sin valor alguno” (TRUQUE, 2010, p.42). 

Em determinado momento, o ensaísta diz que se afastou de seus propósitos iniciais quando 

faz tantas exposições, que por si só se justificam porque o escritor está submetido a elas. Afinal, 

ele é uma vítima da engrenagem social que não o tem em conta em seu desenvolvimento. Já 

justificara antes que a literatura e seus agentes são somente usados em momento em que suas vidas 

necessitam de algum estímulo ou oscilam os índices da bolsa de valores. É um chamamento 

razoável para o próprio texto e seu tema, pois o escritor está a todo tempo chamando a atenção 

do leitor com relação à vinculação do autor entre sua obra e sua vida empírica como fonte de 

inspiração e criação literária. 
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A partir dessas afirmações anteriores, o ensaísta prepara-se para concluir seu texto e ainda 

passar uma espécie de testamento em direção ao futuro da literatura na Colômbia, como também 

a todos que, como ele, decidam seguir esse caminho tortuoso da literatura, voltado à defesa dos 

desamparados, injustiçados e emudecidos pelo sistema reinante e excludente – o que ocorreria em 

toda sociedade em que o poder financeiro fosse priorizado e centralizado como afirmação de 

identidade e afirmação de personalidade no mundo. Alega que tem condição suficiente para falar 

sobre isso porque viveu as atrocidades na pele e em carne viva e que lhe compreenderá melhor 

quem luta para orgulhar as letras nacionais, os quais passam por semelhantes problemas: fome, 

sofrimento, incompreensão dos dominantes, as críticas de grupos fechados, o olhar sardônico dos 

reizotes de redação e dos gritos de espanto das velhas beatas que se apoderaram da cultura 

nacional. 

Suas palavras finais registradas no último parágrafo do texto dialogam diretamente com o 

primeiro parágrafo do mesmo em seu início, comprovando a afirmativa de que o autor não era 

pessimista nem que esse ensaio seria uma série de lamentações a respeito de sua vida. A afirmativa 

de que, além de bem construído a ponto de ser comparado a um bom conto, o ensaio desenvolve 

em seu interior e desfecho uma verdadeira carta de esperança, confirmando a vocação e o futuro 

do escritor e sua tarefa da escritura a despeito da ruína do estado externo das coisas e ainda se tal 

ruína ocorra na própria vida do escritor. Os fatos ocorridos com a realidade de Truque e o assalto 

implacável à sua vida nunca o motivaram a contar uma história triste de si mesmo a respeito de 

sua discriminação como negro e pobre. O que realmente é declarado seria a rejeição de sua obra 

como texto inédito e desconectado de uma linha editorial previamente concertada para a 

manutenção do status quo vigente naquela Colômbia dos anos 40-50-60 do século XX. Logo, 

Truque não será panfletário em momento algum, embora sempre traga a temática do negro e 

pobre como matéria prima literária a partir de uma matriz cultural própria daquilo que se conhece 

como afrocolombianidade, que tanto afirmou o médico, sociólogo e amigo pessoal de Truque: Manuel 

Zapata Olivella. Declara o autor: 

 

Tengo, eso sí, una fe profunda en la fuerza de los humildes. Sé que vendrán otros hombres y 

harán accesible el camino a los que vengan detrás de nosotros con idénticos anhelos. A ellos les 
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tocará la vida limpia que no hemos tenido la oportunidad de vivir. Mientras tanto, es nuestro 

deber sostenernos firmes para no hacernos acreedores a su desprecio. (OLIVELLA, 2010, p.43)  
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ASPECTOS DA CRÍTICA LITERÁRIA DE MÁRIO DE ANDRADE 

 

Juliana Correa da Silva 

 

Resumo: O presente trabalho tem como proposta a observação do método crítico de Mário de Andrade por meio 
da análise do texto “Machado de Assis”, de 1939, levando em consideração a relação entre ideologia e estética para 
a fundamentação da crítica mariodeandradiana. Para que fosse possível elucidar os métodos críticos de Mário de 
Andrade, escolheu-se comparar o texto “Machado de Assis” com o trabalho de dois críticos do fim do século 
XIX, Silvio Romero e José Veríssimo, sobre a mesma temática. Analisando pormenorizadamente o texto de Mário 
de Andrade, foram observadas as motivações do trabalho crítico do autor, sua enorme capacidade de análise 
técnica e sua influência na literatura e no desenvolvimento da inteligência artística. Mais do que discutir a obra, 
Mário de Andrade analisa o contexto de produção literária de Machado de Assis e as relações entre o artista, a obra 
e a sociedade. E é dessas propriedades de análise que este trabalho se ocupa para questionar se Mário de Andrade 
foi ou não um bom crítico literário. 
Palavra-chave: crítica literária, Mário de Andrade 

 

1. Introdução 

 

Mário de Andrade: poeta, romancista, ensaísta, folclorista, músico, professor, crítico 

literário – são diversos os títulos que seguem seu nome. Entretanto, independentemente de qual 

seja o trabalho desenvolvido por ele, é notada a linha-mestra de seus estudos e de sua ideologia 

pessoal: a atenção à cultura e ao patrimônio artístico nacional.  

É possível encontrar trabalhos de crítica literária de Mário de Andrade desde o início de 

sua carreira como escritor. No “Prefácio Interessantíssimo” da obra Paulicéia Desvairada, de 1922, 

encontra-se o primeiro ensaio de teoria poética de Mário de Andrade, no qual ele já demonstrava 

um enorme conhecimento acerca da técnica literária, fruto de pesquisas no início da década de 

1920 que se seguiriam pelo resto de sua vida e que nunca estariam finalizadas. Com o livro que 

é publicado na sequência, A Escrava que não É Isaura, um manifesto sobre teoria poética e artística, 

Mário de Andrade começa a construir uma visão que, além de ser considerada a mais importante 

base teórica para o Movimento Modernista brasileiro desta primeira fase, é também a construção 

da base ideológica do próprio Mário de Andrade, em um nível pessoal e de construção de 

identidade. 

Além da teorização estética, a primeira fase do Modernismo brasileiro modificou 

profundamente também o campo da ideologia nacionalista. É possível perceber na ideologia de 
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Mário de Andrade a modificação disso com o passar do tempo ao analisar a obra crítica do início 

dos anos 1920 e compará-la com a obra do começo dos anos 1940. 

Na década de 1930, com a Revolução, notou-se uma mudança profunda no pensamento 

cultural e na vida social brasileira. As alterações no sistema político, econômico e social da época 

acarretam no desenvolvimento e crescimento de movimentos de luta ideológica. Bosi analisa: 

 

As décadas de 30 e 40 vieram ensinar muitas coisas úteis aos nossos intelectuais. Por exemplo, 
que o tenentismo liberal e a política getuliana só em parte aboliram o velho mundo, pois 
compuseram-se aos poucos com as oligarquias regionais, rebatizando as antigas estruturas 
partidárias, embora acenassem com lemas patrióticos ou populares para o crescente operariado 
e as crescentes classes médias. Que a “aristocracia” do café, patrocinadora da Semana, tão 
atingida em 29, iria conviver muito bem com a nova burguesia industrial dos centros urbanos, 
deixando para trás como casos psicológicos os desfrutadores literários da crise. Enfim, que o 
peso da tradição não se remove nem se abala com fórmulas mais ou menos anárquicas nem 
com regressões literárias ao Inconsciente, mas pela vivência sofrida e lúcida das tensões que 
compõem as estruturas materiais e morais do grupo em que se vive. (BOSI, 2006, p. 410).  

 

 

João Luiz Lafetá, utilizando-se de uma asserção de Mário Vieira de Mello, sintetiza que a 

mudança ideológica que direciona a literatura brasileira das décadas de 1920 e 1930 se dá por 

serem  

 

duas fases distintas da consciência de nosso atraso: nos anos vinte a tomada de consciência é 
tranquila e otimista, e identifica as deficiências do país – compensando-as – ao seu estatuto de 
“país novo”; nos anos trinta dá-se início à passagem para a consciência pessimista do 
subdesenvolvimento, implicando uma atitude diferente diante da realidade. (LAFETÁ, 1974, p. 
18) 

 

Mário de Andrade, nesse meio, demonstra cada vez mais em seus textos a necessidade de 

engajamento e a procura pela expressão nacional – agora menos ligada à estética literária e mais 

direcionada à pesquisa da cultura nacional. No final da década de 1920 inicia as pesquisas pela 

brasilidade: as duas viagens que faz pelo norte e nordeste e que estão relatadas na obra O Turista 

Aprendiz demonstram essa necessidade de procurar outra face do Brasil – ou outras faces do 

Brasil – que não a centrada em São Paulo (grande tema e personagem das suas primeiras obras). 

Essa obra, que relata o início das pesquisas folclóricas desenvolvidas posteriormente no 
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Departamento de Cultura, demonstra o redirecionamento ideológico de Mário de Andrade neste 

período.  

Muito mais do que o autor de Macunaíma, seu romance mais conhecido, Mário de Andrade 

foi um estudioso da cultura brasileira nas mais diversas manifestações. Por toda a sua vida adulta, 

desde o início da sua produção literária (que ocorreu por volta dos seus 20 anos), até a sua morte, 

aos 51 anos, preocupou-se com o desenvolvimento cultural, seja por meio da música (sua forma 

de iniciação nas artes), do folclore, da literatura ou das artes plásticas. Acreditava que toda a 

forma de arte, “popular ou erudita, nacional ou estrangeira, pertencente aos poderes públicos, 

aos organismos sociais e a particulares nacionais, a particulares estrangeiros, residentes no 

Brasil”20, era um patrimônio nacional e, portanto, deveria ser defendida, conservada e propagada, 

tornando-se cotidiana a todas as pessoas. 

A valorização e a rotinização, para utilizar o termo de Antonio Candido, dos elementos 

culturais brasileiros nas artes consideradas eruditas, assim como a pesquisa e preservação desses 

elementos para a construção da identidade nacional foram alguns dos pontos defendidos por 

Mário de Andrade enquanto diretor do Departamento de Cultura da cidade de São Paulo, posto 

que ocupou de 1935 a 1938. Apesar de muitos de seus projetos não terem sido acatados, é 

possível notar a influência dessas ideias em diversos outros projetos de difusão da cultura 

nacional.  

O trabalho de Mário de Andrade no Departamento de Cultura foi um divisor de águas 

em sua carreira, como ele mesmo definiria em carta para Murilo Miranda, citada por Eduardo 

Jardim: “O Departamento vinha me tirar do impasse asfixiante, ao mesmo tempo que dava ao 

escritor suicidado uma continuidade objetiva à sua ‘arte de ação’ pela arte. Ia agir. Me embebedar 

de ações, de iniciativas, de trabalhos objetivos, de luta pela cultura” (ANDRADE apud ANTELO 

apud JARDIM, 2015). Por mais que o período após o trabalho na diretoria do Departamento de 

Cultura não tenha sido de grande produção literária, foi um período rico para sua produção 

crítica, ao mesmo tempo em que foi um período que proporcionou notável amadurecimento 

intelectual para Mário de Andrade. 

 

20  Anteprojeto para o Serviço do Patrimônio Artístico Nacional criado por Mário de Andrade enquanto 
diretor do Departamento de Cultura da cidade de São Paulo, 1936. 
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 As pesquisas, as alterações políticas no início da década de 1930 e o trabalho no 

Departamento de Cultura foram os principais determinantes para as alterações de 

posicionamento ocorridas no trabalho de Mário. No começo da década de 1930, ele começa a 

reconsiderar as próprias teorias, em especial as mais dogmáticas, como as que estão no livro A 

Escrava que não É Isaura, que é reeditado posteriormente, em 1943, e publicado em uma coletânea 

que ele chama de Obra Imatura. Essa maturidade então pretendida por ele no início da década de 

1940 é percebida também no teor de seus textos que, nesse período, já demonstram um 

posicionamento ideológico que em muito divergia do defendido por ele no início da carreira. 

Mário de Andrade não nega a validade destes trabalhos e nem os desqualifica, apenas se dá o 

direito de amadurecer e reavaliar o seu legado. 

A revisão do seu trabalho não foi simples – e nem seria, se se considerar que Mário de 

Andrade foi “um escritor que viveu obsessivamente o conflito de sua época. Não simplesmente 

a contradição de classes (o que já não seria simples, de fato), mas também a contradição entre 

um conceito da literatura e uma visão da história” (LAFETÁ, 1974, p. 159). Em dois ensaios 

Mário de Andrade é particularmente incisivo na análise do Movimento Modernista e, 

consequentemente, na sua própria participação em todo o movimento: “A Elegia de Abril”, de 

1941, publicado originalmente na revista Clima, e “O Movimento Modernista”, de 1942, 

apresentado para estudantes. 

 

Nós, os modernistas de minha geração, sacrificávamos conscientemente, pelo menos alguns, a 
possível beleza de nossas artes em proveito de interesses utilitários. A arte empobrecida de 
realidades estéticas, dissolvida em pesquisas. (ANDRADE, 1972a [1941], p. 191) 

 
 

A partir da leitura desses dois textos, nota-se que Mário é bastante duro acerca da própria 

(e de outros autores modernistas, sempre tratados por ele como “nós”, mas existe um traço de 

autopunição bastante marcado) contribuição para a literatura, da falta de engajamento e de ação 

quanto às modificações necessárias para o real desenvolvimento da literatura brasileira. No texto 

de 1942: 

 

Não tenho a mínima reserva em afirmar que toda a minha obra representa uma dedicação feliz 
a problemas do meu tempo e minha terra. Ajudei coisas, maquinei coisas, fiz coisas, muita coisa! 
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E no entanto me sobra agora a sentença de que fiz muito pouco, porque todos os meus feitos 
derivaram duma ilusão vasta. (ANDRADE, 1972a [1942], p. 252) 

 

Analisando momentos da obra poética do início da carreira de Mário de Andrade, que é 

especificamente a parte de que este mais se ressente, Alfredo Bosi concorda que a falta de 

engajamento e de uma “consciência estruturante” é notada, tendo em vista a ênfase na 

experiência estética, que predomina, mas não é tão duro com o autor: “Mas é um risco-limite, 

compensado por outros caracteres bem modernos e conscientes em Mário de Andrade, como a 

assunção do coloquial e do irônico ao plano da escritura poética” (BOSI, 2006, p. 375). Um dos 

conflitos apresentados por esses dois textos é o fato de Mário ter constatado que a estética 

modernista se sobrepunha à ideologia, que deveria, segundo ele, ter tido maior peso para que a 

obra modernista tivesse maior relevância. 

A teoria poética composta por Mário de Andrade em A Escrava que não É Isaura e no 

“Prefácio Interessantíssimo” sugere ideias estéticas inovadoras para a literatura brasileira do 

início da década de 20. O conceito de arte, sua função social, seus critérios, sua expressividade 

etc. estão definidos, como convém a uma teoria poética. Não se propõe este trabalho a definir 

ou analisar toda esta teoria. Porém, é preciso perceber como Mário de Andrade trata alguns 

pontos em específico nestes primeiros trabalhos. É notável que as inovações estéticas sejam 

pontos centrais de discussões desses textos: “experimentar” é a palavra-chave. A noção de 

desenvolvimento estético é basal para esses textos. 

Por mais que tenha mudado de opinião acerca de algumas das doutrinas pregadas por ele 

nos textos (às vezes de um artigo para outro, com diferença de meses de publicação entre eles), 

existe na obra de Mário de Andrade, apesar do evidente conflito de pensamento, a intenção de 

ter uma proposição teórica sobre a literatura que abranja tanto a face estética quanto a face 

ideológica da literatura, de maneira com que elas se relacionem e dialoguem, como observou 

João Luiz Lafetá. A proposta é analisar a maneira com que a ideologia se relaciona com a estética 

na crítica de Mário de Andrade, observando as proposições que ele apresenta para os dois 

valores, já que eles estão em todo momento se relacionando de alguma forma.  

As contradições ideológicas encontradas na obra de Mário de Andrade, especialmente no 

seu trabalho como crítico, são várias. Entretanto, foi um profundo conhecedor da técnica 

literária, e a necessidade de encontrar na arte a sua função social, relacionando-a com valores 
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estéticos e análises psicológicas e sociais, aspecto encontrado em diversos de seus textos, mostra 

o grande valor que ele teve como crítico e teórico da literatura. Por mais que Mário de Andrade 

não seja academicista, suas observações acerca da arte literária, da música, do folclore e do 

desenvolvimento da cultura e da inteligência nacional são fruto de longa pesquisa e da dedicação 

de uma vida inteira, estabelecendo-se como rica fonte de conhecimento sobre a literatura 

brasileira e sobre o Movimento Modernista. 

Mário de Andrade, pela vasta obra e pesquisa que deixou, marcou seu lugar como intérprete 

do Brasil: seja por meio da literatura, das artes, do folclore, da música ou da crítica, soube expor 

questões complexas com conhecimento e propriedade. Mais do que deixar a marca no cânone 

literário, deixou a marca como um intelectual dos mais respeitados pela vasta pesquisa a que se 

dedicava.  

O texto “Machado de Assis” é um exemplo da pluralidade de abordagens da crítica 

mariodeandradiana: une as análises psicológica, social, estética, ideológica, contextual, histórica. 

Analisa, a partir de um autor, todo um sistema literário que se coloca e confronta questões 

importantes, não se deixando levar pela opinião dominante ou por pressões externas. É explícito 

o interesse de Mário de Andrade não por expor a própria opinião crítica gratuitamente, mas de 

contribuir para o desenvolvimento da literatura e da inteligência estética.  

Talvez, devido aos próprios valores acerca da ética artística, Mário de Andrade tenha sido 

excessivamente exigente quanto à necessidade de engajamento. Mais ainda quando se leva em 

consideração que, mesmo no trabalho como crítico, Mário de Andrade se colocava no sistema 

literário não só na posição de analista, mas como participante. Não deixava de lado o papel de 

escritor: as noções de artesanato, artifício e artista, apesar de delimitadas, têm uma função social 

que vai além da obra de arte e Mário as problematizava. 

 

Está claro que a atitude de insatisfação repousa sobre uma moral da atividade de escritor. A 
pergunta “o que deve ser o escritor?” se junta a essa: “o que é escrever?”. E Mário responde que 
essa deve ser uma tarefa dupla, a criação de beleza e a criação de humanidade, mas uma está 
contida dentro da outra e o artista deve procurar as duas simultaneamente. (LAFETÁ, 1974, p. 
166) 

 
 

 “Machado de Assis” é um ensaio que mostra, também, uma das frequentes 

contradições encontrada na obra crítica de Mário de Andrade – nesse caso, uma contradição que 
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envolve o autor e a obra analisados e que termina sem solução para Mário. Ele não ama Machado 

nem deixa de amar sua obra, afinal; não se vê na figura do escritor, mas sim em seus personagens. 

A contradição mariodeandradiana – tão comum em sua crítica que pode ser considerada como 

uma de suas características – não chega ao ponto de comprometer sua obra. Afetaria, talvez, se 

Mário fosse um crítico dogmático que não desse a si mesmo o direito de errar e de refazer e 

remodelar suas ideias, o que nem de longe é verdade.  

É claro que este trabalho só pôde abordar uma pequena parte da riqueza da crítica de Mário 

de Andrade, que certamente admite e merece uma abordagem mais aprofundada.  
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MÁRIO DE ANDRADE ATRAVÉS DAS CARTAS: AUTOINTERPRETAÇÃO, 

CRÍTICA E FOLCLORE 

  

Juliana Correa da Silva 

 

Resumo: Por meio da seleção de cartas trocadas entre Mário de Andrade e Manuel Bandeira, Carlos Drummond 

e Câmara Cascudo, o trabalho tem como proposta ressaltar uma ideia frequente nos trabalhos mariodeandradianos 

do fim da década de 20 e que segue em toda a década seguinte de trabalhos do autor: a inferioridade com que os 

brasileiros lidam com a própria arte e cultura em relação a outras - o chamado "complexo de vira lata", para usar 

o termo de Nelson Rodrigues. Em relação ao folclore brasileiro, em especial ao seu estudo sistematizado, assunto 

caro a Mário de Andrade (em especial no fim da década de 30) - essa situação se torna ainda mais marcante - e é 

este um dos pontos que esta pesquisa pretende discutir. 

Palavra-chave: Mário de Andrade, crônicas de viagem, cartas 

 

1. Introdução 

 

Mário de Andrade é o autor de maior destaque do Movimento Modernista brasileiro, 

participando ativamente da defesa do movimento. Sua obra engloba desde a poesia e a prosa até 

os ensaios acerca da música, do folclore, do cinema e das artes plásticas. Trabalhou como 

professor de música, crítico literário e diretor do Departamento de Cultura da Prefeitura de São 

Paulo, cargo que foi definidor para suas pesquisas nos campos da literatura e das outras artes, bem 

como de suas relações com a cultura popular. Com extenso conhecimento acerca da arte literária, 

começou a produzir cedo (tinha cerca de 24 anos quando seu primeiro livro foi publicado) e 

morreu cedo, com 51 anos, vítima de um ataque cardíaco.  

Os elementos da biografia de Mário de Andrade têm grande peso para a construção de sua 

obra (e de grande valia é a análise de JARDIM, 2015). Pode-se dizer que ele foi um escritor 

modernista: isso fez parte de sua identidade e da construção da sua concepção artística, 

ultrapassando a barreira da arte literária para se incorporar também a sua vida. Mário de Andrade 

realmente viveu os conflitos e contradições das ideias modernistas em um nível pessoal. As viagens 

feitas ao norte e ao nordeste são exemplos: mais do que passeios ou pesquisas, as descobertas 
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feitas tiveram influência em todos os níveis da vida de Mário, seja na visão de mundo, de literatura, 

na visão política e mesmo na concepção de Brasil. 

Muito mais do que o autor de Macunaíma, seu romance mais conhecido, Mário de Andrade 

foi um estudioso da cultura brasileira nas mais diversas manifestações. Por toda a sua vida adulta, 

desde o início da sua produção literária (que ocorreu por volta dos seus 20 anos), até a sua morte, 

aos 51 anos, preocupou-se com o desenvolvimento cultural, seja por meio da música (sua forma 

de iniciação nas artes), do folclore, da literatura ou das artes plásticas. Acreditava que toda a forma 

de arte, “popular ou erudita, nacional ou estrangeira, pertencente aos poderes públicos, aos 

organismos sociais e a particulares nacionais, a particulares estrangeiros, residentes no Brasil”21 

(apud JARDIM, 2015, p. 149), era um patrimônio nacional e, portanto, deveria ser defendida, 

conservada e propagada, tornando-se cotidiana a todas as pessoas. 

Em 1927 e no final de 1928, Mário realizou duas grandes viagens de barco ao norte e ao 

nordeste do Brasil, respectivamente. As duas viagens estão relatadas em O Turista Aprendiz, que, 

inicialmente era uma coluna que ele escrevia no jornal Diário Nacional. Anos após a morte do autor, 

em 1976, utilizando a própria organização do texto deixada por ele, O Turista Aprendiz foi 

publicado na forma de livro, com anotações pessoais, fotos e recortes das publicações da coluna 

do jornal. Este livro, apesar de não ser o mais importante de Mário, serve de base para 

entendimento do processo de “redescobrimento do Brasil” do autor, que acarretou no 

amadurecimento da sua produção literária a partir da década de 30. Além disso, é um importante 

relato sobre a vida, cultura e tradição artística no Brasil no início da década de 1930 no Brasil. 

Sem grandes pretensões, permitindo-se focar no que achava interessante no Brasil, de 

vitórias-régias a peixes-boi, de mocambos a danças populares, dos meios de transporte à comida, 

Mário de Andrade fez do seu diário de bordo algo que mostra mais do que a viagem, mas uma 

face do país que ele próprio não conhecia. 

 

2. Sobre os textos 

 

21  Anteprojeto para o Serviço do Patrimônio Artístico Nacional criado por Mário de Andrade enquanto 
diretor do Departamento de Cultura da cidade de São Paulo, 1936. 
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O Turista Aprendiz trata, basicamente, do relato duas viagens feitas por Mário de Andrade 

pelo norte e o nordeste brasileiro nos períodos de 1927 e 1928-1929. Durante cada uma das 

viagens, Mário escreveu um relato regular, praticamente diário, da vida de bordo, descrevendo as 

paisagens, as cidades, pessoas e costumes. Os relatos são intercalados por textos de indiscutível 

lirismo, além de transcrições de diálogos, pensamentos, descrições das matas, relatos da vida de 

bordo. Em diversos momentos o autor despretensiosamente relata acontecimentos fictícios de 

maneira bem-humorada. Alguns dos relatos, publicados periodicamente na coluna “O Turista 

Aprendiz” no jornal Diário Nacional, contou com várias alterações, adições e retiradas de Mário em 

relação à publicação original, mas é uma fonte fiel às primeiras impressões que o escritor teve ao 

se deparar com um Brasil que era muito diferente do que ele estava acostumado, que era o do 

sudeste, e viu um país que mostrava diversas facetas; vários Brasis em um só.  

Aspectos da Literatura Brasileira é uma seleção feita pelo próprio Mário de Andrade de alguns 

de seus textos críticos publicados entre os anos 1931 e 1941 em jornais e revistas. Desta obra, são 

bastante conhecidos os ensaios “A Elegia de Abril”, no qual Mário discute a “inteligência 

nacional”, e “O Movimento Modernista”, em que ele, com um ar saudosista, mas um tanto 

melancólico, faz um balanço da Semana de Arte Moderna de 1922, desde as festas que culminaram 

na idealização do evento. Em ambos os textos, o tom é de crítica ao próprio trabalho: Mário, 

décadas após o furor dos primeiros passos do Movimento Modernista, vê sua contribuição como 

falha; é, talvez, mais duro do que o necessário. Além destes ensaios, Aspectos da Literatura Brasileira 

conta também com diversos textos críticos a autores como Machado de Assis e Tristão de Ataíde. 

O Empalhador de Passarinho é a mais importante obra crítica de Mário de Andrade, juntamente 

com Aspectos da Literatura Brasileira, Vida Literária e Táxi. A obra traz textos escritos entre 1938 e 

1944 e lida com literatura, música e pintura. Para esta pesquisa, de especial importância é o artigo 

“Modernismo”, em que Mário coloca a expressão “nacionalismo descritivista”, que foi um dos 

pontos de partida desta pesquisa. 

Obra Imatura é um livro formado, na verdade, por três: Há uma Gota de Sangue em Cada Poema; 

Primeiro Andar; e A Escrava que Não É Isaura. Esta organização e nomeação foram feitas pelo 

próprio Mário, e publicou-as sem obedecer nenhuma ordem cronológica. Chamou-a de “imatura” 

porque pensava que “poderiam servir de lição”, mas não as considerava terminadas. Por mais que 
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seja considerada problemática por seu autor em diversos pontos, ela é de grande valor para que se 

entenda o projeto estético modernista inicial de Mário, como se pode ler em A Escrava que Não É 

Isaura. Além disso, a obra conta com algumas produções que sofreram influências diretas das 

viagens relatas em O Turista Aprendiz, como é o caso do conto “Briga das Pastoras”. 

A Lição do Amigo – Cartas de Mário de Andrade a Carlos Drummond de Andrade com edição 

recente, de 2015, é uma obra que reúne a correspondência dos dois autores desde 1924 – 

quando ainda as cartas realmente tinham um tom professoral, de lição, com Mário lendo e 

comentando os versos de um jovem Carlos Drummond – até correspondências trocadas dias 

antes da morte de Mário, em 1945. 

Correspondência – Mário de Andrade & Manuel Bandeira engloba a correspondência trocada 

entre os dois autores desde 1922 até 1944. Por ser um dos amigos mais próximos de Mário (se 

não for o mais próximo), os assuntos tratados são os mais diversos, desde literatura a política 

até questões pessoais. 

 

3. O aprendizado do turista 

 

Em 1940, no texto “Modernismo”, Mário de Andrade escreveu que “[o Modernismo] 

formulou um nacionalismo descritivista que, si fez bem ruim poesia, sistematizou o estudo 

científico do povo nacional, na sociologia em geral. No folclore em particular, na geografia 

contemporânea. E promoveu uma reacomodação nova na linguagem escrita à falada (já agora com 

todas as probabilidades de permanência) muito mais eficaz que a dos românticos” (ANDRADE, 

1972 [1940], p. 188). Com absoluto esforço de desenvolver e difundir a cultura e arte brasileira, as 

pesquisas folclóricas e os estudos antropológicos, mesmo com métodos nada acadêmicos e sem 

essa pretensão, Mário foi mais do que só um escritor. Conhecer as “redescobertas” do Brasil que 

Mário viu durante as viagens foi fundamental para entender melhor a obra e as pesquisas desse 

autor. 

Por “nacionalismo descritivista” entendemos nacionalismo sem utopia e sem ufanismo. 

Isso significa para mais e para menos: Mário de Andrade, em seus relatos de viagens (que é onde 

procuramos aplicar o sentido da expressão para entendê-la de modo a entender a sua visão 
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nacionalista), não poupou o Brasil das críticas justas e dos elogios, quando foi necessário. Não foi 

romântico e também não foi realista, nos sentidos mais literários dos termos. Não faltaram, porém, 

adjetivos: “Mas se eu pudesse descrever sem ajuntar qualitativos... Bem, não seria eu” 

(ANDRADE, 1976, p. 55). 

Os relatos da viagem de Mário de Andrade ao norte (1927) e ao nordeste (1928-1929) do 

Brasil mostram um “descobrimento” do Brasil que existia para Mário. Ele, paulista, quis livrar-se 

do “europeu cinzento e bem-arranjadinho” (ANDRADE, 1976, p. 61) que ainda tinha em si e 

aventurou-se em uma viagem de três meses, inicialmente, de maio a agosto de 1927, para conhecer 

a Amazônia. Esta primeira viagem, relatada em O Turista Aprendiz, foi tanto de descobrimento de 

novos Brasis quanto de descobrimento de um novo projeto literário para Mário, que teve na viagem 

diversas influências para seu livro mais famoso, Macunaíma. No fim do ano seguinte Mário viaja 

novamente, desta vez com o propósito de pesquisar música popular e folclore, e com o nordeste 

brasileiro como destino. Os relatos da segunda viagem são chamados de “Viagem Etnográfica”, e 

também estão em O Turista Aprendiz. 

As viagens influenciaram o trabalho de Mário de Andrade como diretor do Departamento 

de Cultura da Cidade de São Paulo, posto que ocupou de 1935 a 1938, além de toda a sua obra 

posterior, como o já citado romance Macunaíma, o seu trabalho como crítico literário, que exerceu 

com maior regularidade na década de 1930, e mais diretamente no romance Café e alguns contos. 

Neste trabalho, o foco será em “Briga das Pastoras”, publicado na Obra Imatura. 

 

4. Briga das Pastoras e a ficcionalização da decadência 

“Briga das Pastoras” é um conto que foi publicado originalmente no livro Primeiro Andar, 

em 1939. O conto não estava na primeira edição do livro, de 1926, mas foi incluído na segunda e 

definitiva versão da obra. Foi republicado posteriormente em Obra Imatura. É um dos contos que 

sofreu influência direta da viagem ao nordeste. 

O enredo de “Briga das Pastoras” conta, na primeira pessoa, a passagem de um viajante 

que está em uma pequena cidade nordestina com interesses de estudar folclore. O conto se passa 

no período de natal, e a cidade está em festa. Hospedado na casa de um senhor do engenho, o 

curioso turista sugere a visita a um pastoril – dança folclórica composta por moças, chamadas de 
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pastoras, que dançam em frente a um presépio. O filho mais jovem do senhor, Astrogildo, sugere 

o pastoril de Maria Cuncau. O pedido automaticamente causa mal-estar entre os anfitriões, e o 

hóspede, percebendo que há mais história entre Maria Cuncau e os anfitriões do que ele e 

Astrogildo sabem, muda de assunto e esquece o pedido. Dias depois, Carlos, outro filho do senhor 

do engenho, sugere levar o turista até o pastoril de Maria Cuncau. Interessado, ele aceita, e, 

atravessando a colorida e animada festa do bumba-meu-boi que acontece na rua, eles passam por 

ruas cada vez mais mal iluminadas até chegar ao mocambo de Maria Cuncau. Lá era “a coisa mais 

miserável, mais degradantemente desagradável que jamais vira” (ANDRADE, 2009 [1939], p. 

195). A situação é tão horrível que é irônico ser palco de uma festa. Nem de tradição o local era 

fonte: o narrador pensou ter ouvido uma marchinha carioca de carnaval. As pastoras, magras e 

maltrapilhas, entraram em pânico com a presença do público “considerável” que agora tinham e 

se dedicaram à apresentação – Maria Cuncau entre elas. Desesperado para sair dali, e pelo pedido 

de Maria Cuncau, o turista deposita no pires de doação uma nota de dinheiro.  Não consegue, 

porém, ser rápido o suficiente a ponto de perder a “verdadeira” apresentação: as pastoras rolando 

numa briga pela nota, tirando sangue umas das outras até a vencedora, Maria Cuncau, enfiar a 

nota no vestido surrado enquanto os homens ao redor riem da cena. Não fosse o suficiente, 

enquanto o viajante e Carlos iam embora, Maria Cuncau tenta alcançá-los e pede mais dinheiro, já 

que o que ganhou na briga era “da lapinha”.  

“Briga das Pastoras” é um conto, prioritariamente, sobre a decadência. Decadência moral, 

decadência social, decadência cultural. Na leitura de O Turista Aprendiz, deparamo-nos com relatos 

muito parecidos com o do conto nos três aspectos. Os dois últimos são os mais marcantes e são 

os que mais se aproximam do conceito que neste trabalho entendemos como “nacionalismo 

descritivista”: a não isenção destas características na descrição do Brasil, e é isso que Mário de 

Andrade faz nos seus relatos de viagem. Não se trata de desvalorizar a cultura, a sociedade e a 

tradição, mas também não se trata de sobrevalorizar. Significa amar e conhecer o Brasil em suas 

diversas facetas – que, como descobriu Mário, são várias. O Brasil também é provido de 

decadências, infelizmente, e elas devem ser retratadas na literatura para que esta possa representar 

seu povo e seu tempo, o que, para Mário, é uma das funções da literatura.  
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Apesar de “Briga das Pastoras” ficcionalizar a decadência, O Turista Aprendiz não é um 

relato de uma visita a um país de puro sofrimento e horror. É verdade que, em muitos momentos, 

Mário de Andrade se impressionou negativamente com o que viu. O que nos parece é que Mário 

de Andrade não observa o Brasil de maneira pessimista, mas descritiva. Isso remete, novamente, 

ao que Mário chamou de “nacionalismo descritivista” e à leitura que este trabalho fez deste 

conceito. Este outro trecho, retirado de um dos relatos do início da primeira viagem, dá o exemplo: 

 

Por enquanto, o que mais me parece é que tanto a natureza quanto a vida destes lugares foram 

feitos muito às pressas, com excesso de castro-alves. E esta pré-noção invencível, mas invencível, 

de que o Brasil, em vez de se utilizar da África e da Índia que teve em si, desperdiçou-as, 

enfeitando com elas apenas a sua fisionomia, suas epidermes, sambas, maracatus, trajes, cores, 

vocabulários, vestuários, quitutes... E deixou-se ficar, por dentro, justamente naquilo que, pelo 

clima, pela raça, alimentação, tudo, não poderá nunca ser, mas apenas macaquear, a Europa. Nos 

orgulhamos de ser o único grande (grande?) país civilizado tropical... Isso é o nosso defeito, a 

nossa impotência. Devíamos pensar, sentir como indianos, chins, gente de Benin, de Java... Talvez 

então pudéssemos criar cultura e civilização próprias. Pelo menos seríamos mais nós, tenho 

certeza. (ANDRADE, 1972 [1927], p. 61). 

 

Na véspera de natal de 1928, em Natal, capital do Rio Grande do Norte, se dá o pastoril 

que Mário registra com mais detalhes em O Turista Aprendiz. O relato possui até mesmo foto das 

pastoras, jovens moças. Sobre a festa, Mário conta: “As luzes iluminam pouco, no geral a 

iluminação da cidade é maleiteira, e entre claros e sombras a festa dá uma sensação rajada muito 

nacional, alegre e triste” (ANDRADE, 1972 [1928], p. 244). Ao colocar a tristeza, a alegria e a 

doença (a relação com a maleita, no caso) na mesma relação, conectando-as com o conceito de 

nacional, certamente se tem a visão de nacionalismo descritivista e, além disso, da decadência. 

Quanto à dança em si, Mário é mais elogioso: “São umas deliciosas de canhatãs, desacompanhadas 

de piano e violino, com tanta graça, tanta desenvoltura no gesto que o futuro da pátria aqui está. 

(...) Não há dúvida que o espetáculo é um bocado “bibliothèque rose”, porém agrada os meus 

passeios” (ANDRADE, 1972 [1928], p. 244).   

A primeira referência a pastoris em O Turista Aprendiz, mesmo que seja uma citação muito 

breve, aparece em um contexto que em muitos pontos lembra o de “Briga das Pastoras”. Também 
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se trata de uma cidade de engenho, Igarassu (no livro grafado como “Igaraçu”), na região 

metropolitana de Recife, no Pernambuco. Na visita à cidade, que tem até hoje tradição de turismo 

religioso (portanto, natural que haja ali um pastoril, mesmo que Mário não tenha assistido a esse 

em específico), Mário visita a o convento da cidade, não sem pagar cinco “mirréis” à guardiã do 

local. Relata Mário: “Visita muda, quase trágica: uma felicidade de arte boa, arruada entre 

assombrações de gente antiga, as festas que houve aqui, música religiosa, pensamentos 

dispersivos...” (ANDRADE, 1972 [1928], p. 225). Outro semelhante, na sequência:  

 

Saio do convento abatido de prazeres. A mulata sente remorsos e diz pra gente dar quanto quiser, 

que estava brincando... Talvez uma esperança demais que os cinco da combinação... 

Mas fiquei neles por escrúpulo, imaginando nos futuros visitantes... Saio como brasileiro que pode 

falar pros manos que já visitou Igaraçu. Questão de esporte nacional honroso. Estou ganhando 

por um a zero. (ANDRADE, 1972 [1928], p. 225). 

 

Mário obviamente experimentou do mesmo sentimento do seu narrador: o vazio da 

valorização de algo que só tem valor artístico pela sua historicidade, porque a tradição fez daquilo 

arte, ou da falta de originalidade, de brasilidade. Ou das duas coisas misturadas.  O que fica da 

leitura é o sentimento de estar apreciando algo que há muito tempo foi bonito, realmente artístico 

e “tradicional”, mas que parou no tempo, seja pela falta de recursos, de valorização ou pelo 

esquecimento. A relação mais direta disso com o conto seria a própria figura de Maria Cuncau: 

 

Maria Cuncau, assim que nos vira, empalidecera, muito sob o vermelho das faces, obtido com 

tinta e papel de seda. Mas logo se recobrara, erguera o rosto, sacudindo pra trás a violenta cabeleira 

agrisalhada, ainda voluptuosa, e nos olhava com desafio. Rebolava agora com mais cuidado, 

fazendo um esforço infinito pra desencantar do fundo da memória, as graças antigas que as 

tinham celebrizado em moça. E era sórdido. Não se podia sequer supor a beleza falada, não ficara 

nada. A não ser aquele vestido de lantejoulas rutilantes, que pendiam, num ruidinho escarninho, 

enquanto Maria Cuncau malhava os ossos curtos, frágil, baixinha, olhos rubescentes de 

alcoolizada, naquele reboleio de pastora. (ANDRADE, 2009 [1939], p. 197). 

 

O pastoril de Maria Cuncau representa uma tradição velha, no sentido de que seu valor 

cultural reside puramente na historicidade. A representatividade cultural da dança, no conto, é 
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nula: a dança não tem nenhuma marca de folclore (o turista-narrador nota que a música não é 

tradicional, mas uma marchinha carioca, como dito), a festa não é exaltada, o dinheiro é o que 

motiva. É o contrário da descrição que o turista Mário de Andrade faz de outra dança popular, a 

Chegança, que ele assiste em Natal: 

 

E fico maravilhado. Está claro que não se trata duma obra-de-arte perfeita como técnica, porém 

desde muito já percebi o ridículo e a vacuidade da perfeição. Postas em foco inda mais, pela 

monotonia e vulgaridade do conjunto, surgem coisas dum valor sublime que me comovem até a 

exaltação. 

Todas essas danças-dramáticas inda permenecidas tão vivas na parte norte e nordeste do país 

andam muito misturadas, umas trazem elementos de outras, influências novas penetram nelas: 

junto duma lição camoniana brota um brasileirismo danado (...). (ANDRADE, 1972 [1928], p. 

236). 

 

Há um conflito na valorização do velho e do antigo e, com isso, ficam confusos também 

os valores culturais dos dois. Mário de Andrade, em alguns momentos da viagem, se põe a discutir 

as relações entre tradições velhas (no sentido de apenas mantidas pela historicidade) e do antigo 

(tradições com valor histórico, importância e influência). É a manutenção do velho que barra o 

“progresso”, na perspectiva modernista do fim da década de 1920. 

 

Dizem que sou modernista e... paciência! O certo é que jamais neguei as tradições brasileiras, as 

estudo e procuro continuar a meu modo dentro delas. É incontestável que Gregório de Matos, 

Dirceu, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Euclides da Cunha, Machado de Assis, Bilac ou 

Vicente de Carvalho são mestres que dirigem a minha literatura. Eu os imito. O que a gente carece 

é distinguir tradição e tradição. Tem tradições móveis e tradições imóveis. Aquelas são úteis, têm 

importância enorme, a gente deve as conservar taqualmente são porque elas se transformam pelo 

simples fato da mobilidade que têm. Assim são por exemplo a cantiga, a poesia, a dança populares.  

As tradições imóveis não evoluem por si mesmas. Na infinita maioria dos casos são prejudiciais. 

Algumas são perfeitamente ridículas que nem a “carroça” do rei da Inglaterra. Destas a gente só 

pode aproveitar o espírito, a psicologia e não a forma objetiva. A tolice básica da arquitetura “neo-

colonial” está nisso: pegaram, a maioria, nas formas decorativas coloniais, reduziram elas a 

fórmulas, que ajuntaram restacueramente, dentro do espírito de arrivismo, que domina as partes 

168



 

XVIII Semana de Letras da UFPR   

 

progressistas do país. O resultado foi 89 por cento das feitas aleijões medonhos. (ANDRADE, 

1930 [1976], p. 254). 

 

5. Considerações finais 

 

A leitura de “Briga das Pastoras” apresenta o início de uma tendência que será amadurecida, 

se não por Mário, por outros autores a partir da década de 30: a representação do que está à 

margem da sociedade, da pobreza e da degradação.  

Mário parece estar correto quando afirma que o Modernismo contribuiu para o 

desenvolvimento de um pensamento do “nacionalismo descritivista”; da mesma forma, o 

Modernismo contribuiu para uma nova forma de reflexão do que é o “nacional”, e as gerações 

posteriores, embora não tenham sido o que Mário tenha considerado o ideal, em termos de 

qualidade técnica, certamente tinham essa preocupação de crítica social em primeiro plano. Tanto 

O Turista Aprendiz quanto “Briga das Pastoras” dão exemplos desse nacionalismo que leva em 

conta as mais diferentes características. Tanto o narrador de “Briga das Pastoras”, que tanto 

valoriza a cultura, o povo e o folclore brasileiros, quanto o próprio Mário, em seus relatos, 

mostram que o nacionalismo não precisa ser ufanista para ser manifestado. 

 

O resto não se conta, são carinhos de amizade, gente suavíssima que me quer bem, que se 

interessa pelos meus trabalhos, que me proporciona ocasiões, de mais dizer que o Brasil é uma 

gostosura de se viver. Vai mal? Acho que vai. Acho que vai e sofro. Porém pensamento jamais 

perturbou felicidade, penso muito nos meus sofrimentos de brasileiro e eles fazem parte da minha 

felicidade do mundo. Que eu tivesse que escolher uma pátria decerto eu não escolheria o Brasil 

não, eu, homem sem pátria graças a Deus. Tenho vergonha de ser brasileiro... Mas estou satisfeito 

de viver no Brasil... O Brasil é feio mas é gostoso. (ANDRADE, 1972 [1929], p. 316). 

 

 Mesmo com todos os problemas vistos na viagem, Mário, até o fim da vida, não 

desiste do Brasil. Seu último poema, “Meditação sobre o Tietê”, de 1945, foi uma ode à cidade de 

São Paulo, sua grande musa. E representa bem o trabalho de um autor que, por toda a vida, 

dedicou-se ao Brasil, inteiramente. 
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GUIM TIÓ ZARRALUKI: ANTROPOFAGIZANDO A ARTE 

CONTEMPORÂNEA 

Letícia Pilger da Silva 

 

Resumo: Este trabalho, cuja linha é “Antropofagia como teoria da cultura”, objetiva realizar uma 
experiência-experimento meta-antropófaga e interdisciplinar entre a Literatura e as Artes Visuais. Assim como 
Jayme Adour da Câmara (1929), em uma viagem à Finlândia, escreveu em uma carta a Oswald de Andrade que os 
finlandeses eram antropófagos, e que, por isso, os antropófagos brasileiros deviam conhecer a Finlândia – 
mostrando que a Antropofagia é um movimento centrífugo de identidade –, defende-se, aqui, que o artista catalão 
Guim Tió Zarraluki também o é, e que sua obra poderia ser uma possível “solução estética antropófaga” nas artes 
visuais e também para a reprodutibilidade técnica da arte moderno-contemporânea. Para a defesa de tal, serão 
consideradas as fórmulas presentes nos textos teóricos e literários da Antropofagia, a ser: “só me interessa o que 
não é meu”, “a vida é devoração”, “a transformação do tabu em totem”, “a posse contra a propriedade”, “a 
invenção como encontro”, “Antropofagia é um novo olhar”, “o homem natural tecnizado”, “a alteridade no lugar 
da identidade”, entre outras, que serão analisadas e relacionadas ao processo criativo de Zarraluki e a algumas de 
suas obras produzidas entre 2010 e 2014.  
Palavra-chave: Antropofagia, Interdisciplinaridade, Artes Visuais 

 

1. Introdução 

Este trabalho é uma experiência meta-antropófaga, porque, assim como Jayme Adour da 

Câmara (1929), em uma viagem à Finlândia, escreveu em uma carta a Oswald de Andrade que os 

finlandeses eram antropófagos, e que os antropófagos brasileiros deviam conhecer a Finlândia – 

mostrando que a Antropofagia é um movimento centrífugo de identidade –, defende-se, aqui, que 

o artista catalão Guim Tió Zarraluki também o é, e, ainda, que sua obra poderia ser uma possível 

solução estética antropófaga para a reprodutibilidade técnica da arte moderno-contemporânea. Para a 

defesa de tal, serão consideradas as fórmulas da Antropofagia: “só me interessa o que não é meu”, 

“a vida é devoração”, “a transformação do tabu em totem”, a “posse contra a propriedade”, a 

“invenção como encontro”, “o homem natural tecnizado”, a “alteridade no lugar da identidade”, 

entre outras, que serão analisadas e relacionadas ao processo criativo de Zarraluki.  

No entanto, antes de explicar por que e como Guim Tió pode ser relacionado à 

Antropofagia e, consequentemente, ser considerado um antropófago (apesar de ele provavelmente 

nunca ter sequer ouvido algo sobre Antropofagia), é preciso “devorá-lo”, isto é, apresentá-lo, 

assim como “devorar” seu processo de criação.  
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2. Guim Tió Zarraluki – devoração do artista e de seu processo de criação22 

 

Guim Tió Zarraluki, nascido em Barcelona no ano de 1987, é um artista contemporâneo 

formado em Belas Artes pela Universidade de Barcelona, com foco em pintura, que, desde 2010, 

tem exposto trabalhos em galerias espanholas como Sala Parés, Miscelanea, Artevistas, Esther 

Montoriol, e em galerias internacionais em Estrasburgo, Califórnia, Canadá e Taiwan (lugar em que 

alcança maior popularidade). Além disso, Zarraluki participa de projetos publicitários, editoriais, 

e de criação de desenhos coorporativos. Também realiza trabalhos engajados, a exemplificar pelo 

grafite pintado no Marrocos, intitulado “Human stupidity has it(sic) limits” (2014) e dedicado a todos 

aqueles que perecem nas fronteiras, através do qual objetiva questionar políticas públicas 

espanholas referentes ao fechamento das fronteiras e à rejeição de imigrantes23.  

Para ele, que se declara admirador de Jean-Baptiste Basquiat e Egon Schiele (OSBORNE, 

2012), pintar bem é saber distorcer a realidade, e arte é o momento de criação do artista, não o 

resultado (ZARRALUKI apud CLARES s.d.). 

O catalão, contudo, é mais conhecido pelo seu processo criativo24 em seus trabalhos 

(divididos em várias séries e exposições) realizados entre 2010 e 2014. Aqui, novamente, percebe-

se uma preocupação para além da questão estética, pois sua pesquisa pictórica parte do estudo da 

condição humana, tratando-a com humor, ironia e provocação. Sobre seu trabalho, lê-se no site 

da Galeria Miscelanea: “a reflexion on a society full of taboos and subjected to a visual tyranny by television, 

advertising and, of course, fashion magazines.” (MISCELANEA, s.d., meu grifo)25, isto é, ele, através do 

trabalho direto com revistas de moda e modelos de beleza, objetiva escancarar os “tabus 

escolásticos” (CARVALHO, 2010: 22) da nossa sociedade e criticar os estereótipos e padrões de 

beleza vendidos pelas revistas de moda, criando a partir disso novos personagens, de traços 

expressionistas.  

 

22  Vale apontar que, por não haver produção bibliográfica acadêmica sobre Guim Tió, os dados aqui 
apresentados sobre ele foram “devorados”, para fins de referência, de suas redes sociais, de entrevistas, artigos e 
vídeos disponíveis na internet.  
23  Vide: https://vimeo.com/89402860 [Acesso em: 16/11/2015]. 
24  O artista disponibilizou um vídeo intitulado “How I work”, realizado pelo projeto “Amor a l’art”, em que 
mostra o seu processo criativo: https://www.behance.net/gallery/8140825/How-I-Work [Acesso em: 
16/11/2015]. 

25  http://www.miscelanea.info/a120/guim-tio-zarraluki [Acessado em: 16/11/2015] 
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Além de problematizar os padrões de beleza impostos pela moda ele também questiona o 

fenômeno que são as redes sociais e as questões de “individualidad versus comunidad, público versus 

privado, originalidad versus integración.” (APARICIO, 2011, s.d.)26. 

A técnica utilizada por Guim Tió é semelhante àquela usada em L.H.O.O.Q. (1919), de 

Marcel Duchamp, um ready made retificado da consagrada obra de Da Vinci “Monalisa”, figura 

que, pela intervenção duchampiana, ganha um bigode. Através dos seus ready made, trabalhados 

por conceitos e contextos, Duchamp mostrou seu inconformismo com a sociedade industrial, 

criou uma popularização da arte, questionou o estatuto de arte e modificou o diálogo entre a 

tradição e modernidade em arte, que culminaria na atmosfera da arte contemporânea 

(GUERSON, 2011).  

Guim Tió, por sua vez, tem uma maneira única de realizar o ready made, que consiste em 

borrar retratos de revistas de moda com solvente, retirando assim parte da tinta e o contorno dos 

rostos das modelos, para, então, pintar com giz pastel ou tinta acrílica novos personagens, cujos 

traços vieram dos contornos da fotografia borrada27: 

 

 

 

Uma característica importante no trabalho do seu ready made é o fato de o artista sempre 

deixar um resquício da fotografia-prima sem tinta, como os lábios, ou os olhos, ou o nariz, ou o 

cabelo. Na maioria das vezes os rostos acabam convertidos em figuras com os olhos “de botão” 

abertos de maneira exagerada, e ganham uma aura fria. Outra característica marcante é o fato de 

que, além de Zarraluki deslocar os traços de modelos, geralmente anônimas, ele assina e, ainda, 

batiza as novas figuras – chamadas “retratos pictórico-fotográficos” (COVA, 2011) e, aqui, 

 

26  http://www.underdogs.es/guim-tio-zarraluki-the-gang-of-childhood/ [Acesso em: 16/11/2015] 
27  Imagem ilustrativa do processo criador, montada a partir do GIF disponível em: 
http://test30.laylabs.it/en/guim-tio-zarraluki/ Acesso em: 06 dez 2015. 
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“invento-descobertas” – com nomes como, por exemplo, “Skrik”, “Silas”, “Bandic”, “Sha”, 

“Hoem”, dentre outros. 

A partir do processo criativo e da mistura das fotografias com giz pastel, tem-se a impressão 

de realismo dentro das figuras surreais finais. Os seus retratos surreais consumidos de retratos 

reais são uma alternativa para a realidade e exploram o expressionismo da face humana. Dessa 

forma, o artista consegue dar a ver a aura/alma da obra de arte que, segundo Walter Benjamin 

(1969), a reprodutibilidade técnica roubou:  

 

Con un estilo propio y rompedor, en el que la fotografía y la pintura de firma clásica se combinan para dar lugar 

a un nuevo estado visual inquietante y rompedor que, pese a la alienación inicial por lo singular de su propuesta, 

nos lleva mucho más allá en el conocimiento del alma que se esconde tras la imagen que vemos. (APALACIO, 

2011, s.p., meu grifo). 

 

3. Pontos de contato entre Guim Tió e a Antropofagia 

 

No seu primeiro manifesto, “Manifesto da Poesia Pau-Brasil” (1924), antes mesmo da 

Antropofagia em si, Oswald de Andrade critica os artistas classicistas por não saberem aproveitar 

na arte as técnicas de reprodução, pois, no lugar de inovarem e devorarem a reprodutibilidade para 

dentro da arte, apenas a utilizavam para reproduzir as obras. Oswald aponta que a revolução 

artística começou com a destruição, a deformação e a fragmentação das vanguardas. Considerando 

tal, ele nega a cópia e defende: síntese, equilíbrio geômetra, invenção, surpresa, nova perspectiva 

e nova escala, e “nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo. Ver com olhos 

livres” (ANDRADE, 1924, o grifo é do próprio autor).  É a partir dessa visão de olhos livres que 

Guim Tió pode ser aproximado da Antropofagia, considerando que esta é “Visão do mundo” 

(ANDRADE, 1946, p. 2). 

O processo criativo de Guim Tió pode ser considerado uma “invenção” antropófaga, por 

ser um encontro, pois o artista, tomando a visão como atividade criadora – o “ver com olhos 

livres” oswaldiano –, olha o já pronto da fotografia e interage com os contornos dos retratos 

encontrando “surpresa” a partir de “nova perspectiva” do processo, que é uma “experiência-

experimento”. A criação é interacional entre o sujeito-artista e o objeto-obra, porque acontece um 
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contato recíproco entre os dois elementos do processo, ou seja, ao mesmo tempo em que o artista 

vai borrando os contornos e descobrindo novos traços, isso só é possível porque a fotografia 

permite que novos traços sejam “invento-encontrados” nos traços já existentes. No seu ato de ver 

com olhos livres, ele introduz uma diferença que já estava nos traços e nas cores primas da 

fotografia, mas que não fora encontrada até então. 

Oswald diz que “Nada existe fora da Devoração. O ser é a Devoração pura e eterna” (1946, 

p. 2), isto é, na vida nada se cria, nada se perde, tudo se devora e se transforma pelo consumo. 

Seguindo a lógica, toda produção é consumo, digestão e transformação, de modo que, como disse 

Oiticica, a arte deixa de ser a criação infinita de objetos e passa a ser a “formulação de uma 

possibilidade de vida” (OITICICA apud NODARI, 2014: 12).  Dessa forma, o processo criativo 

de Zarraluki é a efetivação da devoração e do consumo, pois ele se apropria do outro28, 

consumindo-lhe – o enquadramento do fotógrafo, os traços dos rostos das modelos, ou a própria 

materialidade da fotografia –, e tirando-lhe a identidade. E, além disso, tem-se o consumo do 

consumo, pois o artista consome a reprodutibilidade técnica da arte, a funcionalidade da fotografia 

na revista – deslocando-a para a criatividade artística – e a própria lógica do consumo capitalista 

que gerou a produção da moda e das revistas. Ele acaba consumindo o consumo capitalista não 

com o objetivo de preservar sua identidade nem a identidade dos fotografados, e sim para 

consumi-los e transformá-los em outra coisa – que, no caso, são os novos retratos pictórico-

fotográficos. Tudo isso pela “posse contra a propriedade”, pois ele, por deixar resquícios da 

imagem primeira, mostra e assume a apropriação do outro. 

Na revista de moda, há redução do mundo não-métrico ao mundo métrico, num “projeto 

de instrumentalização humana” (NODARI, 2014: 6), pois as modelos fotografadas nas revistas de 

moda não são pessoas (elas até mesmo perdem seu nome) e sim meros manequins e instrumentos 

utilizados para divulgar e vender uma tendência ou produto. Nesse deslocamento da reprodução 

capitalista para o campo da arte, Zarraluki transforma o métrico em não-métrico, pois ele desloca 

a instrumentalização da fotografia na revista e cria nova possibilidade de existência para aquelas 

figuras, dando-lhes novas cores, novos traços, novos modos de ser e um novo nome. 

 

28  Vale dizer que antes de realizar sua devoração, Guim Tió entra em contato com as modelos e/ou as 
revistas por causa dos direitos autorais – é “a posse contra a propriedade”. 
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Ademais, ele também acaba deixando sua própria identidade, porque o seu processo 

criativo não permite a identificação de um traço zarralukiano, e o resultado da interação entre o 

trabalho do artista e o objeto já pronto é a alteridade, considerando que “a tranformação daquilo 

que se consome é sempre acompanhada pela transformação daquele que consome” (NODARI, 

2014: 5). Como já consta em seu e-mail, Guim Tió não é Guim Tió – imnot@guimtio.com –, mas 

sua relação exogâmica com o outro da fotografia. Ele mesmo, em uma entrevista ao blog catalão 

“Amor a l’art”, disse: “você sempre tem a inquietude de inovar, de não fechar-se em si mesmo, de 

divertir-se, de fazer coisas novas”29 (grifo meu). 

A questão da exogamia é também presente na divulgação globalizante das suas invento-

descobertas, pois, enquanto seu trabalho não alcançou fama considerável na Espanha, o artista é 

(de maneira inexplicável) muito famoso em Taiwan. Por esta razão, em 2014, na sua série “Gris”, 

ele aplicou seu processo criativo em fotografias de revistas orientais, devorando assim os traços 

padronizados de modelos não-europeias de origem asiática, além de viajar ao país para lá realizar 

exposições. 

Guim Tió, ao passar o solvente e dar aos retratos uma nova vestimenta que é o giz pastel 

ou a tinta, também despe aquelas figuras da roupagem do homem civilizado que é a edição digital, 

pois as imagens são veiculadas em revistas de moda, que, por sua vez, são famosas por editarem 

digitalmente as imagens com o objetivo de retirar possíveis irregularidades e características 

assimétricas dos retratos e, consequentemente, simular uma perfeição métrica. Assim, através de 

seu processo criativo, Guim Tió deforma o já deformado. E, como disse Gilberto Gil, “a nudez é 

a soma de todas as roupas”, então se pode dizer que o artista mostra o “homem nu” que se esconde 

por trás das diversas camadas de edição digital presentes na fotografia ao cobrir o retrato de giz.   

Ainda na sua devoração da fotografia e no seu despir da roupagem digital, pode-se dizer 

que Guim Tió é um arqueólogo mal comportado (CARVALHO, 2014) que compreende e vê de 

forma diferente o estatuto histórico-cronológico da imagem, e que metamorfoseia os paradigmas 

semióticos da imagem defendidos por Noth e Santella (2001 apud SILVA, 2008). Tal metamorfose 

culmina em um movimento análogo ao proposto por Oswald de Andrade em sua “formulação 

 

29  No original da entrevista feita por Víctor Fernández Clares: “Sempre tens l’inquietud d’innovar, de no tancar-te 
en tu mateix, de divertir-te, i de fer coses noves”. Disponível em: http://amoralart.cat/portfolio/guim-tio/ Acesso em: 
19 dez 2015. 
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essencial do homem como problema e realidade” (ANDRADE, 1990, p. 103), na qual o homem 

natural não é um retorno, mas uma evolução cuja síntese será “o homem natural tecnizado”: 1º 

termo: tese – o homem natural/ 2º termo: antítese – o homem civilizado/ 3º termo: síntese – o 

homem natural tecnizado (ANDRADE, 1990, p.  103). 

O processo criativo de Guim Tió poderia ser encaixado na síntese oswaldiana no aspecto 

artístico da vida humana – é por esse motivo que aqui se defende o artista como possível solução 

estética antropofágica –, pois ele, como artista visual, diferente dos artistas criticados por Oswald 

em seu primeiro manifesto, devora as técnicas da reprodução para fazer arte, sendo, assim, “o 

homem-artista natural tecnizado” e sendo seu trabalho um bolo alimentar, isto é, o resultado da 

deglutição.  

A seguir será realizada uma breve explicação de cada paradigma semiótico em relação a 

cada um dos aspectos analisados para que se possa mostrar a devoração e a metamorfose feita por 

Zarraluki do estatuto da imagem, e para que se possa compreender o vínculo de sua obra com o 

mundo contemporâneo. Noth e Santella (2001 apud SILVA, 2008) proporam três paradigmas da 

imagem tendo como centro a fotografia: o pré-fotográfico, o fotográfico e o pós-fotográfico. 

Segundo os autores, houve uma mudança do caráter da imagem na transição de um paradigma 

para o outro30, devido à criação da reprodutibilidade técnica e da tecnologia digital, considerando 

os meios de (i) armazenamento e transmissão da imagem, (ii) o papel do agente produtor, (iii) a 

natureza da imagem em si mesma, (iv) a imagem com o mundo, e o (v) papel do receptor.  

(i) No paradigma pré-fotográfico, as imagens eram materializadas em desenhos e pinturas 

de diversas técnicas, e devido aos materiais utilizados seu armazenamento era perecível, por isso 

as imagens ficavam sujeitas à ação do tempo, da água, da poeira e da mão humana; por esta razão, 

precisavam ser conservadas em espaços adequados, como templos, galerias ou museus. Já no 

paradigma seguinte, o fotográfico, as imagens passam a ser reprodutíveis e a circular nos meios de 

comunicação de massa, e, logo, sem a necessidade do deslocamento do receptor para um 

determinado local.  Por fim, no paradigma pós-fotográfico, as imagens não precisam sofrer a ação 

de fenômenos externos em sua materialidade, pois elas estão disponíveis em espaços interativos e 

 

30  Vale dizer que, no entanto, os paradigmas se fundem e nenhuma das realizações da imagem deixou de 
existir pelo aparecimento do paradigma seguinte. 
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virtuais. Acerca do meio de armazenamento, Guim Tió devora o aspecto reprodutível da imagem 

fotográfica impressa e a transforma em uma única imagem perecível, porém, ele disponibiliza a 

unicidade de sua imagem nas redes sociais, então a imagem passa a ser reproduzível novamente. 

Ele parte de uma unidade de cópia (reproduzida milhares de vezes) e inventa o seu “original” em 

um processo de “originalização da cópia” e posteriormente realiza a reprodução do novo original 

ao jogar as imagens na rede – desvelando a própria produção da imagem midiática. 

(ii) Em relação ao papel do agente reprodutor, pode-se dizer que, no paradigma pré-

fotográfico, o artista agia como “copiador” da realidade, uma pessoa que, através dos traços e das 

tintas, reproduzia visualmente o mundo de forma autônoma à realidade concreta. No paradigma 

fotográfico, o fotógrafo é responsável por escolher o ponto da realidade que servirá como 

referencial para que a luz revele em alguma superfície o que foi observado por seu olho, então é 

“observador”. Enquanto isso, no paradigma pós-fotográfico, o agente produtor da imagem é o 

“criador” de toda a (ou parte da) imagem, pois ele maneja os instrumentos digitais para inventar 

uma figura supostamente “real”, mas autônoma à realidade. Sobre seu papel como artista, 

Zarraluki une em si o copiador-observador-criador: observador porque seu processo criativo parte 

da visão (=observação) como atividade criadora, e copiador porque ele se guia pela “cópia” dos 

traços primários da fotografia; contudo, ele os transforma, criando uma visão nova sobre aqueles 

traços e também uma imagem autônoma da imagem primária e, por isso, criador de uma realidade. 

 (iii) Acerca da natureza da imagem em si mesma, pode-se dizer que no primeiro paradigma, 

a imagem é figuração por imitação de uma dada realidade, pois o pintor/desenhista tenta imitar a 

realidade a partir de seus traços e tintas. No paradigma central, a imagem é a captação da luz. E 

no último paradigma é simulação dos modelos, sejam eles figuração por imitação ou desenhos da 

luz, isto é, criação do novo a partir da mistura dos paradigmas anteriores. A natureza da imagem 

invento-descoberta de Guim Tió parte da fotografia que está mesclada à simulação de modelos da 

edição digital – o métrico dentro da revista de moda –, e retorna à figuração por imitação do pré-

fotográfico. Entretanto, em Guim Tió vê-se “figuração por descoberta”, pois ele não figura o 

mundo, mas figura uma nova perspectiva e novo modo de existência para as figuras. 

(iv) Sobre a relação da imagem com o mundo que “representa”, a imagem é simbólica no 

paradigma pré-fotográfico, pois funciona como uma metáfora da realidade, ou seja, é uma 
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representação visual de uma realidade, mas filtrada pela técnica [metáfora] do artista. No 

paradigma fotográfico, a imagem é um recorte, caracterizando-se como uma metonímia da 

realidade, porque o fotógrafo usa o enquadramento da câmera para selecionar a “parte do todo” 

que será registrada na fotografia. Já no paradigma pós-fotográfico, a imagem é um experimento 

que resulta na metamorfose das imagens dos paradigmas anteriores, porque é parte objetivamente 

metonímica e parte criação metafórica da realidade. Guim Tió, por sua vez, cria metamorfose do 

já considerado metamorfose – deformando o já deformado. O interessante é que, enquanto a 

metamorfose da imagem do paradigma pós-fotográfico é realizada digitalmente entre a fotografia 

e a plataforma digital, a metamorfose de Guim Tió é feita a partir do retorno-evolução ao modo 

mais “primitivo” de se criar uma imagem: o manual e a tinta/giz. E essa metamorfose não é 

metáfora, muito menos metonímia de um mundo, mas a criação de um novo mundo – ou o 

resultado de uma perspectiva diferente sobre o mundo. 

(v) Finalmente, os autores analisam o comportamento da imagem considerando o papel do 

receptor. No paradigma pré-fotográfico, o receptor tinha papel contemplativo, pois precisava se 

deslocar ao local em que a imagem estava (dentro de sua materialidade perecível: tela, quadro, 

pergaminho, papiro, etc) para apreciá-la na sua unicidade. Enquanto isso, no paradigma 

fotográfico o receptor tem o papel de ser o observador da observação - o recorte documental da 

realidade – do fotógrafo. Já no paradigma pós-fotográfico, o receptor passa a ser um sujeito de 

interação, pois tem a imagem disponível no espaço interativo, e precisa realizar acordo tácito com 

a imagem em relação à metamorfose entre realidade e criação. 

Na dinâmica de Guim Tió, o receptor é tanto o observador que vê a invento-descoberta 

exposto da galeria, quanto o observador que pode apropriar-se e interagir com a imagem via redes 

sociais. No entanto, o receptor é também o devorado. Para seu projeto intitulado “The Gang of 

Childhood” (2011), Guim Tió pediu para que seus admiradores e amigos enviassem ao seu email as 

fotos de seu passaporte ou carteira de identidade para que ele pudesse lançar sobre elas seu olhar-

invenção. Além disso, ele também trabalhou com fotos pessoais de seus amigos e conhecidos 

compartilhadas nas redes sociais. O resultado foi exposto na Galería Artevistas e “[...] a partir de lós 
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avatares y los albumes personales de lãs redes sociais./Guim presenta unos retratos pictórico-fotográficos donde se 

entrelazan lãs amistades, lãs preferencias, y los recuerdos, que los usuários utilizan como reflexode su identidade”31.  

Na galeria, os receptores, além de observarem e interagirem com as obras nas paredes, 

também retroagem na procura de seus “eu-fotográficos”, ou melhor, de seus “alter-fotográficos”. 

Os receptores precisam – ou são forçados a – imaginar o que Guim Tió deformou e retroagir 

sobre a imagem que observa e com a qual interagem, pois suas identidades foram retiradas e 

transformadas nos personagens zarralukianos – percebe-se então a “preponderância da alteridade 

sobre a identidade, da relação com o outro sobre a afirmação do sujeito” (NODARI, 2015: 20). 

Nesse movimento de procura, o que vale não é “o que se é”, mas “como se é”, pois a apropriação 

de Zarraluki é dos modos e características de cada uma das pessoas presentes nas fotografias.  

A partir de seu processo de criação e na sua devoração dos paradigmas da imagem e no 

rompimento dos padrões de beleza, Guim Tió também realiza a fórmula antropofágica da 

“transformação do tabu em totem”, que já aparece no “Manifesto Antropófago” (1928). Essa 

fórmula é baseada numa leitura de conveniência que Oswald faz de Freud, porque: onde em Freud 

há ambivalência, em Oswald há divisão; onde em Freud há um temor do contato, em Oswald há 

destemor; onde em Freud há perigo na violação do tabu, Oswald diz que a violação é o único 

caminho; onde em Freud há defesa da expiação, Oswald defende purificação do tabu e sua 

totemização  (CHAMIE, 2005). 

Aqui, o “totem-tatu” escolástico da sociedade ocidental é a beleza padronizada, que é 

vendida pelo capitalismo e comprada por boa parte da sociedade. Como o sistema totêmico das 

sociedades polinésias e aborígenes (STEINER, 1967; FREUD, 2012), essa beleza se mostra 

ambivalente no caráter híbrido entre o proibido [inalcançável] e o sagrado [idealizado]. Se 

“tocada”, essa beleza pode causar anorexia, bulimia, problemas psicológicos, excesso de cirurgias 

plásticas, etc.  

Numa leitura em que totem e tabu são separados, pode-se dizer que o inalcançável e o 

idealizado da beleza a caracterizam como tabu e a desfavorecem. Seguindo o raciocínio oswaldiano 

de que a transformação do tabu em totem é a passagem do valor “oposto” para o “favorável”, 

realizado não por uma atividade mental, mas pela necessidade de absorção do ambiente 

 

31  Informações lidas no folder da exposição. 
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(NODARI, 2015), pode-se dizer que o artista espanhol realiza a transformação do tabu em totem 

em dois movimentos diferentes. O primeiro movimento seria a “tabuização do totem”, pois ele 

transforma a beleza padronizada em personagem grotesca, criando, assim, um novo tabu – o 

grotesco e a beleza negativa que acabam agradando quem olha. Nesse processo, ele converte o 

“valor oposto” da beleza padrão em “valor favorável” que é a diferença, a originalidade de seus 

personagens e um novo modo de existência da beleza, apesar de grotesco. Seu segundo 

movimento seria a “totemização do tabu”, pois concede ao trabalho reconhecimento de “obra de 

arte” ao colocá-lo nas paredes de galerias. Ao realizar esse movimento, ele cria novo tabu, que é a 

própria arte – afinal, na totemização de cada tabu há a criação de um novo tabu. 

 

4. Considerações Finais 

 

A partir da aproximação de seu processo criativo com ideias e fórmulas da Antropofagia, 

pode-se concluir que Guim Tió Zarraluki é um antropófago por tomar a visão como atividade 

criadora ao “ver com olhos livres”; por introduz uma diferença que já estava nos traços e nas cores 

primas da fotografia, mas que até então não fora encontrada e, desse modo, tomar a “invenção 

como descoberta”; por consumir não só a materialidade da fotografia, mas também consumir o 

consumo capitalista, isto é, mostrar que “a vida é devoração” através da arte; por 

desinstrumentalizar as fotografias da revista de moda e, consequentemente, passar o métrico para 

o não-métrico, devolvendo a aura/alma que a reprodutibilidade técnica roubou da arte; por revelar 

a supremacia da alteridade sobre a identidade e relacionar-se exogamicamente com o mundo e 

com seu próprio material de invenção; por problematizar o padrão de beleza na sua 

“transformação do tabu em totem”;  por despir as fotografias das modelos de sua roupagem digital 

e, assim, revelar o “homem nu” por trás da edição digital; e também por corromper os paradigmas 

da imagem ao degluti-los, sintetizá-los e metamorfoseá-los enquanto “homem-artista natural 

tecnizado”. E nessa transformação toda, ele reinventa hábitos, valores, e modos não-métricos de 

ver, ser e dizer o mundo. Além disso, sem saber, mostra que a Antropofagia está viva na arte e na 

vida da contemporaneidade. 
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A RECEPÇÃO DA LITERATURA ALEMÃ NO BRASIL 

 

Deborah Raymann de Souza 

Taciane Maria Murmel 

 

Resumo: Esta pesquisa traça um panorama da recepção e presença da literatura alemã no Brasil e está dividida em 

dez grandes temas: “O romantismo alemão no Brasil”, “A escola de Recife”, “Literatura alemã produzida no Brasil 

e literatura alemã que circulava nas colônias”, “Teatro alemão no Brasil e teatro de língua alemã produzido no 

Brasil”, “O Fausto e suas representações na literatura brasileira”, “Thomas Mann”, “Kafka”, “Exilados alemães 

em território brasileiro”, “Autores do expressionismo: Rilke, Zweig, Hesse”, e “Presença da literatura alemã nas 

mídias culturais”. Por se tratar de uma pesquisa extensa e abrangente, o que se pretendeu foi investigar os vieses 

da recepção da literatura alemã em território nacional, bem como algumas de suas possíveis influências na 

produção literária brasileira. 

Palavra-chave: Literatura alemã, recepção, influências. 

 

 

1. Introdução 

 

Em seu artigo “Deutsche Literatur in Brasilien” (2010), o tradutor Marcelo Backes comenta 

a dificuldade de se traduzir textos de língua alemã e publicá-los no Brasil. Ele apresenta detalhes 

de um mercado editorial restrito, que muitas vezes não percebe vantagens na publicação de obras 

literárias alemãs, ainda que sejam Bestsellers em outros lugares do mundo. 

Backes, que já traduziu diversos autores de língua alemã, percebe nesse contexto uma certa 

problemática que circunda a recepção da literatura de língua alemã no Brasil: será que o brasileiro 

conhece, de fato, a literatura alemã, visto que o histórico das traduções já feitas em português 

brasileiro é por vezes tão fragmentário e muitas vezes excludente? Alguns autores são facilmente 

lembrados, mas outros, que têm entre um conto e outro publicados no país, ficam por certo tempo 

em evidência, mas logo caem no esquecimento. Outros autores de língua alemã, especialmente os 

contemporâneos, simplesmente inexistem no Brasil e não chegam sequer a ser mencionados em 

publicações importantes da Germanística. 
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A pesquisa aqui apresentada confirma os argumentos de Backes: ainda que alguns autores 

alemães sejam bastante notórios no contexto brasileiro, o que parece contrapor-se às afirmações 

feitas anteriormente, há ainda um campo vasto a ser explorado pelos tradutores e críticos literários 

brasileiros na área de literatura alemã. Além da recepção de autores aclamados, visamos também 

neste trabalho pesquisar a presença da literatura alemã em periódicos de circulação nacional, tais 

como as revistas Bravo!, Piauí e Cult, e também na revista Joaquim editada por Dalton Trevisan na 

década de 1940 em Curitiba. Destacamos também estudos recentes sobre a literatura de língua 

alemã produzida no Brasil e as influências que a produção literária alemã exerce na própria 

literatura brasileira. 

Por fim, sendo o Brasil um país de dimensões continentais, não se pretendeu em nenhum 

momento abarcar toda a recepção da literatura alemã aqui, mas sim traçar um panorama de suas 

manifestações mais relevantes e culturalmente mais visíveis dentro do país.  

 

2. A literatura do século XIX: Heine, Goethe, Schiller 

 

A germanista Karin Volobuef, em seu estudo sobre os Romantismos brasileiro e alemão, 

não se debruça ao trabalho que muito se faz na crítica, de traçar o caminho que o movimento 

romântico no velho mundo teria feito até o Brasil. Sendo o Romantismo um movimento que 

representa a “liberdade, o espírito de renovação, a busca de caminhos inexplorados” 

(VOLOBUEF 1999), ele não se caracteriza, portanto, como um movimento de diretrizes.  

Já em sua origem, os romantismos brasileiro e alemão se diferenciam pelo fato de que na 

Alemanha formou-se um grupo de escritores e intelectuais que dialogavam entre si e tiveram a 

possibilidade de criar uma “escola” literária. No Brasil, isso não foi possível. Vivendo isolados uns 

dos outros, nossos escritores não puderam criar um círculo literário, o que ocasionou um 

movimento romântico com características particulares em cada autor. 

Volobuef (1999) defende que o Romantismo é um movimento plural que se adaptou às 

diferentes necessidades dos mais diversos lugares onde se manifestou. Se na Alemanha, berço do 

movimento juntamente com a Inglaterra, a necessidade era a do rompimento com velhos padrões, 

isso não se deu no Brasil, onde a necessidade era a de descobrimento e criação de uma nova 
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realidade (VOLOBUEF, 1999). Some-se a isso as diferenças sociais e culturais entre os dois países 

e a distância cronológica entre a eclosão dos dois movimentos e teremos o cenário a que Volobuef 

se refere.  

O movimento romântico chegou ao Brasil principalmente por intermédio da França, mas 

também da Inglaterra e Alemanha. Volobuef chama a atenção para o fato de que o Weltschmerz 

[mal do século], que ganhou fama com Os sofrimentos do jovem Werther, de Wolfgang Goethe, não se 

disseminou tanto entre os românticos alemães como entre os românticos da Inglaterra, França, 

Portugal e Brasil. Ainda, o Arcadismo, movimento que antecede o Romantismo no Brasil, possui 

em comum com o Sturm und Drang alemão, a exaltação da natureza, a vida bucólica e pastoril, 

responsável por trazer o lirismo subjetivo à literatura brasileira. No movimento romântico 

brasileiro, o sentimentalismo exacerbado, característico do Sturm und Drang, também se faz 

presente.  

Segundo Innocêncio (2007), a peça Macário, de Álvares de Azevedo, apresenta muitos 

elementos de Fausto, de Goethe, autor que muito influenciou esse poeta brasileiro.  O próprio 

romancista afirma, no prefácio à sua peça, que assume uma concepção dramática próxima à que 

foi desenvolvida por Goethe: “alguma coisa como Goethe sonhou, e cujos elementos eu iria 

estudar numa parte dos dramas dele” (AZEVEDO, apud INNOCÊNCIO, 2007). Há também 

referências a outros autores alemães em sua obra, como Ludwig Tieck, E. T. A Hoffmann, 

Friedrich Schiller, e outros que até hoje permanecem desconhecidos, como Ludwig Uhland, Jean 

Paul (como João Paulo Richter), e Zacharias Werner. 

Gonçalves Dias, assim como Álvares de Azevedo, foi também influenciado por Heinrich 

Heine. O autor da primeira fase do Romantismo brasileiro, e contemporâneo de Heine, sabia 

alemão e traduziu sua poesia do original. Outros grandes escritores brasileiros também o 

traduziram: Machado de Assis, Raul Pompéia, Fagundes Varela, Alphonsus de Guimarães, e 

Manuel Bandeira. Algumas dessas traduções foram reunidas por Jamil Almansur Haddad na 

coletânea O Livro das Canções, publicada nos anos 40, e reeditada em 2008 pela Hemus. Apenas em 

2011, no entanto, foi publicada pela Perspectiva a primeira coletânea de peso com poemas de 

todas as fases do autor, trata-se de Heine, hein? Poeta dos contrários, com tradução de André Vallias.  
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Um fato interessante que conecta Heine ao Brasil é que ele se ocupou do país numa época 

em que esse era considerado exótico e distante demais para ser tema de escritores europeus. Em 

seu poema O navio negreiro, que posteriormente serviria de inspiração para o poeta brasileiro Castro 

Alves, Heine denuncia o sofrimento humano em terras brasileiras presente no consumo do café e 

do tabaco na Europa. Essa ligação entre os poetas brasileiro e alemão ganhou nova tradução em 

português em 2009, pela editora SM, sob o título Navios Negreiros.  

Recentemente também foi publicada pela Cosac & Naify A noiva de Messina, peça de 

Friedrich Schiller traduzida pelo poeta romântico brasileiro Gonçalves Dias, que era grande 

admirador do escritor alemão.  

 

3. A escola de Recife 

 

A cultura brasileira, que sempre esteve atrelada a Portugal, viu surgir, após a independência 

do país, dois modelos para uma nova identidade cultural: França e Inglaterra. No entanto, ainda 

assim, essa relação rapidamente acarretou novas condições de dependência cultural e 

subserviência. A Prússia é notada somente depois da guerra contra a Áustria, porque alguns 

intelectuais começam a manifestar interesse na língua e cultura alemã. O principal representante 

dessa tendência foi o filósofo, advogado e crítico literário, Tobias Barreto de Meneses, nascido em 

1839. Esse intelectual funda a Escola de Recife, que serve de alicerce para os primeiros estudos 

do que Tobias Barreto chamou de Germanismo ou Allemanismo. Com o apoio de autores como 

Clóvis Bevilaqua, João Ribeiro, Egaz Moniz Barreto de Aragão e João Capistrano de Abreu, o 

grupo foi responsável por disseminar a literatura alemã em antologias ou coletâneas. Em 1875, 

Bernardo Taveira Júnior publica a obra Poesias Alemãs, com poemas de Goethe, Schiller e Uhland. 

Um grande expoente da Escola de Recife foi Graça Aranha, que se ocupou do tema da imigração 

alemã em seu livro Canaã, de 1902. 

Muitos escritores brasileiros do período do Romantismo e posteriores se ocuparam das 

primeiras traduções de autores de língua alemã por influência dos membros da Escola de Recife. 

Olavo Bilac, por exemplo, traduz Max und Moritz, de Wilhelm Busch, com o título Juca e Chico - 

História de dois meninos em sete travessuras, um trabalho que de tão popular atingiu nove edições.  
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4. Literatura alemã produzida no Brasil e Literatura alemã que circulava nas colônias 

 

Cerca de 350 mil alemães imigraram para o Brasil entre 1824 e 1952. Estima-se que hoje 

cerca de 6 milhões de brasileiros são pelo menos em parte de ascendência alemã. As regiões do 

Brasil que mais receberam imigrantes foram o sul e sudeste. Em um estado como o Rio Grande 

do Sul, com uma população de cerca de 10 milhões de pessoas, a população de origem alemã é de 

cerca de 12%.  

No período de estabelecimento dos imigrantes no Brasil, lançam-se jornais e anuários 

(Volkskalender) em língua alemã, e através de publicações como o Koseritz Deutsche Zeitung , de Karl 

Koseritz, e os diversos Volkskalender, eram feitas divulgações de obras literárias alemãs e teuto-

brasileiras, bem como traduções de escritores brasileiros para o alemão. Diversos autores 

brasileiros, como Nelson de Senna e Egas Moniz Barreto de Aragão, passam a publicar coletâneas 

e seleções de textos literários alemães, especialmente daqueles que retratam o Brasil. Aos poucos, 

escritores alemães já estabelecidos em território brasileiro, chegados no tempo do Império, passam 

a despontar, especialmente aqueles advindos da Revolução fracassada na Alemanha, datada de 

1848.  

O deslumbramento com o território brasileiro somado à forte saudade de casa fez com que 

se produzisse uma nova forma literária aqui: uma mescla entre a germanidade inerente aos 

imigrantes, que eram isolados territorial, linguística e racialmente em relação aos outros brasileiros, 

e a figuração ambígua da natureza brasileira, paradisíaca pelas suas belezas, e perigosa pelas 

intempéries que fornecia, e que o colono típico tinha de aprender a transpor.  Erwin Theodor 

(1996), em seu artigo Die deutschsprachige Literatur in Brasilien, descreve essa literatura como um 

pouco limitada a narrar a experiência entre os dois mundos, afastando-se de considerações críticas 

relativas à política e à sociedade da época, destacando apenas Edith Freyse como uma notável 

exceção ao conjunto. Isso talvez se deva, em parte, ao fato de que havia uma necessidade de se 

manter relações diplomáticas entre as colônias alemãs da época e o poder político em vigor, visto 

que aquelas estavam ainda em processo de estabelecimento em território brasileiro, como 
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podemos notar no nome da colônia de "São Leopoldo", referência a Leopoldina, a Imperatriz 

brasileira advinda dos Habsburgos. 

Escritores como Karl Koseritz e Wilhelm Rotermund (1a. geração de imigrantes), Ernst 

Niemeyer e Juanita Schmalenberg-Bezner (2a. geração), Carlos Hunsche e Edith Freyse (3a. 

geração) e Raul Bopp e Augusto Meyer (4a. Geração) e poetas como Georg Knoll, Helmut 

Culmann e Viktor Schleiff são exemplos dessa grande leva de teuto-brasileiros, em cujas obras a 

representação edênica e quase bucólica do Brasil predomina, alterando-se e adquirindo novos 

contornos com o passar do tempo. 

 

5. Teatro alemão no Brasil e teatro de língua alemã produzido no Brasil 

 

O teatro alemão entrou no Brasil com propriedade pelas mãos de escritores exilados, 

principalmente Anatol Rosenfeld. Bertold Brecht é, destacadamente, o autor mais conhecido e 

estudado no Brasil. A primeira encenação brasileira de Brecht, Terror e miséria do Terceiro Reich, 

aconteceu em 1945. Na década de 1960, com o advento da ditadura militar no Brasil, Brecht passa 

a fazer parte do repertório cultural do movimento contra o regime militar. A partir dos anos 1990, 

Brecht está definitivamente difundido no Brasil e suas ideias influenciam grupos teatrais e são 

estudadas em cursos de teatro, além de haver adaptações e encenações de suas peças por todo o 

país todos os anos. 

No entanto, o teatro alemão no Brasil não se restringe apenas às traduções de autores de 

língua alemã e textos teóricos aqui escritos. Houve no país um movimento de teatro de língua 

alemã produzido e encenado aqui. Entre os escritores exilados Willy Keller foi um dos 

representantes desse movimento, no estado do Rio de Janeiro. Mesmo com a repressão do Estado 

Novo brasileiro houve teatro de língua alemã por aqui ainda durante a guerra. No início, a proposta 

de Keller e de Wolfgang Hoffmann-Harnisch, outro exilado com quem Keller primeiro trabalhou, 

era a de fazer “teatro de imigrantes para imigrantes”, o que deu certo no início, mas perdeu força 

após a guerra, devido ao aculturamento do povo alemão no Brasil e decrescente interesse em tal 

teatro.  
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A produção teatral em língua alemã nos estados de Santa Catarina e Paraná é elemento 

histórico fundamental das cidades de Curitiba/PR e Joinville/SC. Nesses estados os grupos de 

imigrantes eram mais populosos, o que contribuiu para que houvessem artistas suficientes para 

formar grupos e para que as apresentações tivessem quase sempre um público bastante numeroso. 

Em Curitiba, o Grupo Teatral Independente atuou de 1948 a 1968, encerrando suas atividades 

quando a ditadura no Brasil proibiu qualquer manifestação em língua estrangeira no país. Esse 

grupo era dirigido por Willi Polewka que era, assim como Keller, um ator que trazia já em sua 

bagagem uma extensa experiência com teatro, e que montou com seu grupo de atores e músicos 

imigrantes o total de 39 peças, assistidas por um público de 43 mil pessoas. A primeira peça 

montada foi Die Spanische Fliege (A Mosca espanhola) de autoria de Franz Arnold e Ernst Bach. 

Em seguida vieram Im weissen Rössl (Cavalinho Branco), de Ralph Benatzky e Jedermann 

(Todomundo), de Hugo von Hoffmansthal, o maior sucesso do grupo32.  

 

6. O Fausto de Goethe na literatura brasileira 

 

A presença da literatura alemã no Brasil também se dá através de escritores brasileiros que 

tiveram contato com escritores alemães e utilizaram-se, ao longo das próprias obras, de figurações 

presentes na literatura germânica. Um dos casos mais marcantes é a figura de Fausto, apropriada 

por diversos escritores e tradutores expressivos no contexto brasileiro. Um dos exemplos 

mencionados por Theodor (2010) no artigo “O Fausto no Brasil” é Haroldo de Campos, que 

traduziu duas cenas da obra Fausto, de Goethe, mantendo perfeitamente traços da métrica original 

e publicando conjuntamente as análises “A escritura mefistofélica”, “Bufoneria transcendental: o 

riso das esferas” e “Transluciferação mefistofáustica”.  

Outro leitor proeminente do Fausto de Goethe é o escritor Machado de Assis, que, de 

acordo com o artigo “Machado de Assis, leitor do Fausto” (GUIMARÃES, 2010), tinha em seu 

acervo particular tanto edições em francês da obra quanto em alemão. Ainda, Machado de Assis 

cita diretamente o Fausto em seu conhecido Dom Casmurro e evoca elementos fáusticos em 

 

32  Sobre os trabalhos desse grupo, há uma dissertação defendida na Universidade Federal do Paraná, de 
autoria de Fernanda Baukat (SILVEIRA, 2012). 
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Memorial de Aires e Esaú e Jacó. Outro escritor que insere as figurações metafísicas do Fausto em 

seu Grande Sertão: Veredas é João Guimarães Rosa, que chegou a ser cônsul na Embaixada de 

Hamburgo, na Alemanha, tendo contato constante com a obra de diversos autores alemães. 

Soethe (2010) analisa a presença de Fausto na obra de Guimarães Rosa no artigo intitulado 

"Faustos encontros sob o signo de Goethe...", concluindo que não há na obra de Rosa apenas a 

referência clara ao Fausto, sob a forma do pacto com o demônio, mas há também uma espécie de 

pacto transcendental, de natureza discursiva.  

 

 

7. Thomas Mann no Brasil 

 

O caso da recepção de Thomas Mann no Brasil, assim como o de Kafka, constitui uma 

exceção à regra entre os autores alemães pelo extremo sucesso que alcançou entre os leitores 

brasileiros. Segundo Dornbusch (1992), as primeiras traduções de Thomas Mann no Brasil são do 

ano de 1934, Morte em Veneza, Tonio Kröger, e Mário e o Mágico.  

As obras de Thomas Mann sempre exerceram grande fascínio no leitor brasileiro, e também 

entre os críticos literários do país, tendo sido muito bem recebidas. Os escritores exilados Herbert 

Caro, Otto Maria Carpeaux, e Anatol Rosenfeld muito contribuíram para a recepção da obra de 

Mann no Brasil. Caro realizou traduções que são reconhecidas por sua qualidade ainda hoje, e 

também escreveu textos críticos sobre. Carpeaux e Rosenfeld publicaram diversas críticas, 

principalmente no jornal O Estado de São Paulo. A montanha mágica, segundo Dornbusch (1992), 

está entre as obras que mais receberam textos críticos e é, certamente, a obra mais famosa do autor 

no Brasil.  

Em dezembro de 1929, Sérgio Buarque de Holanda entrevistou Thomas Mann na 

Alemanha e confirmou as suspeitas sobre sua origem brasileira. Desde então, muito se escreveu 

sobre personagens e elementos exóticos presentes nas obras de Mann, que teriam ligação com o 

Brasil. Tais textos publicados com frequência em jornais e revistas podem ter contribuído 

grandemente para a recepção acalorada do autor no país. O trabalho mais completo sobre a origem 

brasileira de Thomas Mann foi publicado recentemente no Brasil e na Alemanha sob o título 
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Mutterland - Die Familie Mann und Brasilien (Terra Mátria: a família de Thomas Mann e o Brasil), de 

autoria de Karl-Josef Kuschel, Frido Mann, e Paulo Astor Soethe (2013).  

 

8. Franz Kafka  

 

Franz Kafka é um caso peculiar na recepção de um autor de língua alemã no Brasil. 

Diferentemente de qualquer outro escritor, Kafka conta com um escopo enorme de traduções, 

obras críticas e referências, diretas ou indiretas, ao seu nome e sua importância. Em português 

brasileiro, o termo kafkiano caracteriza uma condição burlesca, bizarra, fora do normal - 

justamente porque foi dessa maneira que a obra de Kafka foi compreendida e interpretada por 

décadas no Brasil. 

As primeiras publicações encontradas que dizem respeito à sua obra datam de 1946 e 1947, 

na revista Joaquim, de Curitiba. Essa revista, editada por Dalton Trevisan e Erasmo Pilotto e 

ilustrada pelo artista Poty Lazarotto, trouxe à luz diversos textos de Kafka, como Um cruzamento, 

O vizinho e Parábolas, traduzidos por Temístocles Linhares, e um trecho de América, com tradução 

de Waltensir Dutra. Já nessas primeiras publicações, há o esforço em relacionar aspectos da obra 

do autor com sua biografia.  

Segundo levantamento feito por Célia Ribeiro Santos (2005), muito antes de traduções 

feitas diretamente do alemão, as obras de Kafka foram traduzidas do inglês e do francês, e a 

primeira tradução de livro registrada em sua pesquisa data de 1955. Brenno Silveira e Torrieri 

Guimarães foram os primeiros principais tradutores de Kafka, sendo que Silveira destacou-se por 

sua tradução de A metamorfose, que contou com diversas reedições em pouquíssimo tempo. Na 

década de 1980 o nome de Kafka passa a ser relacionado ao de seu grande tradutor por aqui, 

Modesto Carone. 

 

9. Rilke, Zweig, Hesse 

 

O poeta Rainer Maria Rilke teve uma recepção de caráter duplo no Brasil: se, por um lado, 

a poesia inicial de Rilke, voltada a aspectos do inefável e do divino, foi bastante apreciada pelos 
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autores brasileiros da chamada Geração de 45, houve, por outro lado, a recepção das Dinggedichte, 

que foram elogiadas por autores brasileiros mais voltados para o caráter concreto e rigoroso da 

poesia, entre os quais destacam-se Augusto de Campos, que inclui o autor em uma de suas 

coletâneas, e João Cabral de Melo Neto, que elogia a precisão dos “Novos poemas” de Rilke em 

seu Museu de Tudo (1942). Rilke teve seu nome rapidamente divulgado no Brasil, e um dos fatores 

que certamente contribuiu para isso é a tradução feita por Cecília Meireles do conhecido romance 

Canção de amor e morte do corneteiro, que contou com a participação e comentário do crítico exilado 

Paulo Rónai.  

O nome de Stefan Zweig tem certo papel de destaque, pois o austríaco exilou-se no Brasil 

e problematizou diversas questões relacionadas ao país em sua obra literária. Seu livro Brasilien: ein 

Land der Zukunft é um exemplo evidente dessa influência, mas além disso, os relatos e cartas do 

próprio Zweig relatam aspectos positivos e negativos das vivências do autor nos trópicos. A 

recepção da obra de Zweig no Brasil tem muito a ver com a recepção do próprio autor: Zweig foi 

bem-recebido pela comunidade judaica brasileira, estabelecendo-se bem como intelectual e 

maravilhando-se com os cenários paradisíacos que conhecia, firmando moradia em Petrópolis, 

cidade do Rio de Janeiro, onde hoje se encontra, no local de sua última moradia, a Casa Stefan 

Zweig.  

No que diz respeito a Hermann Hesse, o projeto de Souza (2010) apresenta interessantes 

levantamentos sobre a recepção do autor no Brasil. Investigando sua presença em diversos 

periódicos desde a publicação de O lobo da estepe, em 1935, o projeto revela que a recepção das 

obras de Hesse foi calorosa no Brasil – sobretudo entre pessoas jovens – com mais de quinhentos 

mil livros vendidos. A rebeldia do escritor contra os valores da moral e religião vigentes em sua 

época trouxe aos adeptos da contracultura um modelo para seus próprios princípios e valores, 

mesmo que a obra de Hesse não fosse contemporânea ao movimento hippie e seu auge no Brasil. 

Ainda assim, certamente o volume de textos traduzidos de Hesse e a facilidade com que sua obra 

adere ao imaginário ideológico da juventude fazem dele um escritor admirado e prestigiado em 

território brasileiro. 

 

10. Exilados alemães em território brasileiro 
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Quando se fala em exílio no Brasil, encontramos muitos nomes de relevância que atracaram 

em terras brasileiras. No entanto, a maioria deles passou por grandes dificuldades financeiras, de 

adaptação e de não domínio da língua, e com isso acabaram retornando às suas terras de origem 

logo ao final da segunda guerra. As exceções aconteceram apenas com os que aqui decidiram se 

estabelecer, e esses, após enfrentarem todas as dificuldades, não apenas forjaram carreiras de 

sucesso no Brasil, como são até hoje considerados uma santíssima trindade da vida intelectual 

brasileira, responsável por trazer ao país novas ideias, conceitos, e práticas em voga na Europa 

Central. Exemplos que podem ser considerados são Anatol Rosenfeld, Otto Maria Carpeaux e o 

húngaro Paulo Rónai. Rosenfeld e Carpeaux, juntamente com Herbert Moritz Caro são os nomes 

mais citados entre os difusores da cultura alemã por estas terras. A eles se junta ainda, embora 

com uma importância acadêmica menor, Wilhelm Keller. O trabalho de Kestler (2003) apresenta 

uma profunda pesquisa sobre a vida e contribuições desses intelectuais na cena brasileira.  

 

11. Presença da literatura alemã nas mídias culturais 

 

A pesquisa realizada nas revistas Cult, Bravo! e Piauí compreendeu todas as publicações até 

janeiro de 2014 e contabilizou desde matérias importantes até referências breves a obras ou autores 

de língua alemã. A análise dos periódicos demostrou que tais referências aparecem em número 

bastante reduzido, chegando a 2 ou 3 citações e matérias por ano.  

 

12. Considerações finais 

 

Em nosso trabalho abordamos os principais temas e autores alemães que se destacam na 

história, no imaginário popular e na mídia brasileira. A escola de Recife, no nordeste, e o teatro de 

língua alemã no sul, por exemplo, mostram que a literatura alemã, muito mais do que ser difundida, 

faz parte da formação histórica local e constitui importante elemento a ser mais profundamente 

pesquisado e estudado. Nomes do exílio alemão no Brasil fazem parte de nossa elite pensante, 

com importantes contribuições à nossa vida literária. 
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REPRESENTAÇÕES DO BRASIL EM I JUCA PIRAMA E MACUNAÍMA  

 

Aion Roloff 

 

Resumo: Este trabalho pretende encontrar um caminho, uma correspondência entre o poema épico de Gonçalves 

Dias, “I Juca Pirama” e a obra antropofágica “Macunaíma” de Mario de Andrade. Pretendes-se discutir as duas 

diferentes representações de Brasil e do povo Brasileiro nas duas obras, discutindo, quais seriam as intenções de 

ambos os autores em seus determinados momentos de produção. Na representação do indígena guerreiro em “I 

Juca Pirama”, lembramos do contexto de produção da obra: O Romantismo, onde a preocupação do autor 

Gonçalves Dias e demais autores do período era a criação de uma suposta identidade nacional. No outro pólo da 

comparação “Macunaíma”, que consegue a contento misturar lendas indígenas numa outra representação do povo 

brasileiro – tão distinta daquela trazida por Gonçalves Dias – e em outro contexto: Situando-se no período que a 

historiografia literária convencionou chamar de Modernismo e dentro do movimento antropofágico. Comparando 

ambas as obras, autores e períodos de produção, este trabalho pretede trazer uma discussão sobre diferentes 

representações que a literatura brasileira pretende fazer do próprio povo brasileiro. Se estas representações são 

válidas e como funcionam e mais além disso, tentar vislumbrar um pouco a discussão de obsessão pela identidade 

nacional, que parece percorrer a historiografia literária do Brasil. 

Palavra-chave: Macunaíma, Romantismo, Modernismo, Antropofagia 

 

1. Introdução 

 

Este trabalho pretende encontrar um caminho, visualizar uma correspondência entre o 

poema épico de Gonçalves Dias, “I Juca Pirama” e a obra antropofágica “Macunaíma” de Mario 

de Andrade. O ensaio visa explorar as duas diferentes representações de Brasil e do povo Brasileiro 

nas duas obras, discutindo, quais seriam as intenções de ambos os autores em seus determinados 

momentos de produção. 

Na representação do indígena guerreiro em “I Juca Pirama”, na história de amor filial e para 

além disso é uma aventura que enaltece os feitos dos indígenas da tribo dos Timbiras, fica 

impossível, no entanto, não lembrar do contexto de produção da obra: O Romantismo, onde a 

preocupação do autor Gonçalves Dias e demais autores do período era a criação de uma suposta 

identidade nacional.  
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No outro polo da comparação trarei “Macunaíma”, a célebre obra de Mário de Andrade, 

que consegue a contento misturar lendas indígenas numa outra representação do povo brasileiro 

– tão distinta daquela trazida por Gonçalves Dias – e em outro contexto: situando-se no período 

que a historiografia literária convencionou chamar de Modernismo e dentro do movimento 

antropófago. 

Comparei ambas as obras, autores e períodos de produção, além da linguagem, suas 

temáticas e uma tentativa de se encontrar o meio de recepção dessas obras, bem como: pontos 

conflitantes e pontos em comum. Em última instância, esse ensaio visa trazer uma discussão sobre 

diferentes representações que a literatura brasileira pretende fazer do próprio povo brasileiro, se 

estas representações são válidas e como funcionam e além disso, tentar vislumbrar um pouco a 

discussão de obsessão pela identidade nacional, que parece percorrer a historiografia literária do 

Brasil. 

 

2. O Brasil de I Juca Pirama 

 

“I Juca Pirama” de Gonçalves Dias é um poema épico em dez cantos33, em que Gonçalves 

Dias apresenta a história de um guerreiro tupi que acaba nas mãos da tribo antropófaga dos 

Timbiras. Contudo, o guerreiro Juca na verdade, deveria aceitar o rito antropofágico como algo 

bom e considerando que só um guerreiro forte e audaz seria alvo dele, mas o que ele pede aos 

timbiras é clemência pois está preocupado com o pai, que o repreende: o correto era se deixar 

devorar pela tribo inimiga, afinal, isso comprovaria o quão forte seria o Juca.  

 

Tu choraste em presença da morte? 

Na presença de estranhos choraste? 

Não descende o cobarde do forte; 

Pois choraste, meu filho não és! 

Possas tu, descendente maldito 

De uma tribo de nobres guerreiros. 

Implorando cruéis forasteiros 

 

33 Publicado em 1851, está escrito em versos decassílabos e alexandrinos.  
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(Canto VIII)34 

 

A antropofagia – conceito que esmiuçaremos melhor mais a frente neste trabalho – aparece 

neste poema épico de Gonçalves Dias como um pano de fundo e mais do que isso como um 

exemplar da cultura indígena que Gonçalves Dias tanto enaltece em suas obras. A primeira geração 

do romantismo busca exatamente isso: um enaltecimento do indígena como uma representação 

do nacional, então, apresentará histórias fortes de índios igualmente guerreiros e poderosos. Até 

mesmo em “I Juca Pirama”, a suposta covardia do protagonista advém de sua preocupação com 

o seu pai, após uma praga que lhe é lançada, no entanto, ele se mostra forte e guerreiro e é 

devorado pelos timbiras.  

O papel do indígena é justamente esse: um reflexo do que seria o passado glorioso do povo 

brasileiro, povo esse que poderia facilmente se ver como o indígena.  

O ritual antropofágico na obra, é justamente uma exposição de costumes indígenas e tais 

quais devem ser respeitados, como parte do nosso passado como Brasil, nada mais natural do que 

enxergar nos indígenas e em seus costumes, uma naturalidade que é exposta na obra, o próprio 

nome do poema épico vem do tupi e poderia facilmente ser traduzido para “aquele que deve 

morrer”. O que vemos em I Juca Pirama é exatamente isso: um aceitamento àquilo que 

poderíamos considerar como selvageria, afinal, o ritual antropofágico consiste, grosso modo, em 

devorar o outro. 

Métraux (1955) faz um excelente trabalho em relação a religião dos tupinambás, propondo 

uma etnografia sobre como funcionava um ritual antropofágico – tal qual o descrito por 

Gonçalves Dias – que era acompanhado de toda uma preparação inicial, e para os tupinambás era 

mais do que mera devoração de seu massacrado: era um ritual de absorção que começava cinco 

dias antes e findava com a devoração literal do alvo do rito. A ideia era absorver e incorporar as 

partes boas do guerreiro devorado. 

 

Mal o mísero era massacrado, velhas mulheres precipitavam-se para recolher-lhe em uma cuia, o 

sangue e os miolos, o sangue era então bebido ainda quente. A mulher dada ao prisioneiro, nessa 

 

34 Optou-se, nas citações a I Juca Pirama, apenas mencionar o canto. A referência completa à obra vai anexada 
ao final do trabalho.  
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ocasião, aproximava-se do moro e vertia algumas lágrimas. O choro era puramente ritual, pois, 

em breve a mulher não demonstrava nenhum pesar e era até a primeira a saborear a carne do 

esposo. O cadáver era então assado e, como se faz com porcos, escaldado a ponto de permitir a 

raspagem do couro. (MÉTRAUX, 1955, p.261) 

  

Ou seja, o ritual antropofágico é mais do que uma simples devoração de carne humana, 

consiste num ato demorado que faz parte dos preceitos da religião indígena, absorção do outro 

vai além de comer/devorar a carne humana, é uma espécie de mistura das duas coisas, ao devorar 

a carne, se absorve o outro que passa a fazer parte de mim.  

A antropofagia é vista e descrita por Gonçalves Dias com naturalidade, o guerreiro “I Juca 

Pirama” é forte e audaz, digno de participar de um ritual antropofágico e a obra gira exatamente 

dentro da cartilha do romantismo: o nosso passado indígena, nos enaltecendo e incorporando 

elementos da cultura deles a nossa. 

Montaigne (1978) também falaria sobre esse traço cultural, enxergado pelos colonizadores 

da região como selvageria. Para o filósofo, trata-se apenas de uma peculiaridade cultural que deve 

ser aceita e respeitada.  

 

Não me parece excessivo julgar bárbaros tais atos de crueldade, mas que o fato de condenar tais defeitos 

não leve à cegueira acerca dos nossos. Estimo que é mais bárbaro comer um homem vivo do que comer 

depois de morto, e é pior esquartejar um homem entre suplícios de tormentos e o queimar aos 

poucos, ou entregá-lo a cães e porcos, a pretexto de devoção e fé, como não somente o lemos 

mas vimos ocorrer entre vizinhos nossos conterrâneos; e isso em verdade é bem mais grave do que assar 

e comer um homem previamente executado.35 (MONTAIGNE, 1978, p.7) 

 

O Romantismo brasileiro, como movimento literário, buscava encontrar uma unidade, uma 

representação do nacional, não só em obras como I Juca Pirama, mas em exemplares como O 

Guarani36 de José de Alencar, por exemplo.  

  

 

35 Grifos meus 

36 Publicado em 1857 
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Quanto ao conteúdo, os românticos cultivavam o nacionalismo, que se manifestava na exaltação 

da natureza pátria, no retorno ao passado histórico e na criação do herói nacional, no caso 

brasileiro, o índio (o nosso cavaleiro medieval). Da exaltação do passado histórico vem o culto à 

Idade Média, que, além de representar as glórias e tradições do passado, também assume o papel 

de negar os valores da Antiguidade Clássica. (NICOLA, 1990, p. 75) 

 

Contudo, encontrar essa suposta nacionalidade brasileira sempre pareceu ser muito difícil, 

não só para a literatura. Enxergar o nosso passado: o Brasil foi “achado” em 1500 pelos 

portugueses, o choque cultural já é exposto na carta de Pero Vaz de Caminha, procurar uma 

identidade nacional significava para o Romantismo um reencontro com o nosso passado, e qual 

era o nosso passado antes da chegada dos portugueses? 

Os indígenas: uma obra como “I Juca Pirama”, que trata de um rito antropofágico com 

naturalidade e principalmente enaltecendo os feitos dos indígenas, está preocupada em criar um 

passado grandioso para desse modo enaltecer o próprio povo brasileiro, afinal, somos parte 

integrante desse passado indígena, quer queremos, quer não queremos. 

O Brasil visto em “I Juca Pirama” – dentro do contexto da escola literária do Romantismo 

– é um Brasil ligado sim ao elemento indiano e bebendo da fonte dele o tempo todo, daí que obras 

como a de Gonçalves Dias se explicam dentro do contexto da literatura brasileira: o nosso passado 

e nosso futuro precisam ser igualmente enaltecidos, só assim, descobrindo o nosso passado, 

podemos encontrar a nós mesmos como uma nação. 

O que parece, no entanto, é que essa é uma obsessão constante e nunca resolvida dentro 

da historiografia literária; o que é o Brasil? Obras como “I Juca Pirama”, dão uma pequena 

resposta, não satisfatória é verdade, mas empolgante. Porém, sem um tantinho de autocritica, é 

dizer, vendem um Brasil um tanto quanto ufanista que em tese não existe. Enquanto que Gonçalves 

Dias faz isso a contento na poesia, José de Alencar faz isso em prosa.37  

“I Juca Pirama” se inscreve naquilo que a historiografia literária convencionou chamar 

como primeira geração do Romantismo (NICOLA, 1990), e justamente, uma geração que estava 

 

37 Cabe lembrar, contudo, que José de Alencar também escreve romances urbanos em que critica – ainda que 
de forma idealizada – a sociedade brasileira.  
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preocupada em apresentar uma crítica idealizada do Brasil, enaltecendo um passado que pouco 

nos dizia respeito e criando um ideal brasileiro que só funcionava em obras como essa.  

 

Gonçalves Dias se destaca no medíocre panorama da primeira fase romântica pelas qualidades 

superiores de inspiração e consciência artística. Contribui ao lado de José de Alencar para dar a 

literatura, no Brasil, uma categoria perdida desde os árcades maiores e, ao modo de Cláudio 

Manuel, fornece aos sucessores o molde, o padrão a que se referem como inspiração e exemplo.  

(CANDIDO, 2013, p.25) 

 

É louvável pensar que a obra de Gonçalves enaltece o ritual antropofágico como parte da 

cultura indígena e conforme Montaigne (1978) defende, precisa ser respeitada, embora nós 

enxerguemos como algo selvagem. 

  

A antropofagia é um costume característico dos caraíbas e dos tupis-guaranis. Todas as tribus 

dessa última família linguística, a propósito da qual somos tão mal informados, assinalam-se como 

antropófagos. Na maioria dos casos, as acusações têm fundamento, pois em  todas as suas tribus, 

o canibalismo é praticado ritualmente. A essa prática estão os índios tão  presos quer diversas 

de suas crenças são a ela associados. […] Comparando as resenhas deixadas pelos viajantes a 

respeito dos ritos antropofágicos dos tupis, fica-se surpreendido com a similitude existente entre 

si. Os costumes e ritos guaranis, nesse sentido, são muito parecidos como os dos tupinambás. 

(MÉTRAUX, 1955, p. 268-269) 

 

Ao final de “I Juca Pirama”, um velho timbira enaltece o feito do guerreiro tupi que fora 

devorado num ritual antropofágico: 

 

Assim o Timbira, coberto de glória, 

Guardava a memória  

Do moço guerreiro, do velho Tupi. 

E à noite nas tabas, se alguém duvidava 

Do que ele contava 

Tornava prudente: “Meninos, eu vi!” 

(Canto X) 
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O enaltecimento da coragem, e o encontro do presente – o velho timbira que viu tudo 

acontecer – com o passado – o rito e a história de amor filial, trabalhadas por Gonçalves Dias – 

encontram eco na representação do brasileiro que pode aparecer em uma obra como essa: 

devemos enxergar um passado glorioso e um presente que bebe dele o tempo todo. 

 

3. O Brasil de Macunaíma 

 

“Macunaíma” de Mario de Andrade aparece, contudo em outro contexto e com uma 

representação do nacional, bem diferente daquela proposta por “I Juca Pirama”. Oswald de 

Andrade inicia o Manifesto Antropófago declarando que: “Só a ANTROPOFAGIA nos une, 

Socialmente. Economicamente. Filosoficamente”. “Macunaíma” seria a maior/melhor 

representação dos desejos de Oswald na publicação de seu manifesto. Então, sim, pode-se 

considerar que se trata de uma obra antropofágica. A Antropofagia, é mais do que uma mera 

absorção, é uma absorção em que incorporamos coisas novas, é isso que Mario de Andrade 

trabalha em sua rapsódia. 

 O livro começa com: “No fundo do mato-virgem, nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. 

Era preto retinto e filho do medo da noite”. (ANDRADE, 2015, p. 15) Esse primeiro trecho 

demonstra exatamente a força de Macunaíma, como herói do povo, o povo brasileiro. Se 

conforme Oswald defende no manifesto antropófago que só a antropofagia nos une, Mario, vai 

demonstrar através de uma obra antropofágica, como essa união se dá. De fato, socialmente, 

economicamente e filosoficamente. “Macunaíma”, é o anti-herói do título, o enredo vai desde o 

seu nascimento até ele se tornar a constelação Ursa Maior. Um pouco inverossímil em alguns 

momentos38, a narrativa traz Macunaíma como uma representação do povo brasileiro. 

Inicialmente, Macunaíma é preguiçoso e tem dois irmãos: Manaape e Jiguê. Macunaíma se 

apaixona por Ci, a índia que lhe dá um filho morto, após a morte de seu único amor, Macunaíma 

vem com os irmãos para São Paulo, atrás de seu amuleto, uma pedra que foi furtada por Venceslau 

Pietro Pietra, o gigante Piamã.  

 

38  Digo, inverossímil no sentindo de não ser um romance realista, e nem se pretende a isso. 
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  Essa união de fatos inverossímeis, é o que dá a obra o seu caráter antropofágico, podíamos 

dizer que se trata da aventura de “Macunaíma” em busca de seu amuleto e depois o retorno a sua 

tribo, e soma-se a isso, diferentes aventuras folclóricas, até mesmo a história do gigante. Trata-se 

de uma absorção da obra a outras obras. Até mesmo se pensarmos no retorno de Macunaíma 

como um paralelo do retorno de Odisseu a Itaca, na Odisseia de Homero. “Macunaíma”, buscava 

então, fazer valer de tudo aquilo que Oswald de Andrade havia reivindicado no manifesto 

antropofágo. A união do povo brasileiro, se dá através de um anti-herói que pode ser interpretado, 

justamente, como a união de pelo menos mais dois heróis: o herói da mitologia indígena, por 

exemplo, e Odisseu, o guerreiro. Aproximando ainda mais da literatura brasileira, temos a figura 

de Peri, da obra O Guarani de José de Alencar, ainda que a obra de Mario critique e satirize o 

Romantismo, “Macunaíma” é a representação do brasileiro. Em determinado momento, 

Macunaíma e seus irmãos se banham numa poça de água que embranquece gente, Macunaíma se 

torna loiro, o primeiro irmão pardo e o terceiro consegue só molhar as palmas das mãos. Ou seja, 

é uma representação de como se daria a formação das etnias que formaram o Brasil, as 3, que são 

unidas através de um herói claramente antropofágico, localizado numa obra antropofágica.  

 “Macunaíma” aparece no contexto do movimento modernista: pós semana de 22, em que 

os conservadores eram ridicularizados pelo movimento modernista e a literatura brasileira 

encontrou um “boom” de modificações e reivindicações literárias. 

  

Manifestado especialmente pela arte, mas manchando também com violência os costumes sociais 

e políticos, o movimento modernista foi o prenunciador, o preparador e por muitas partes o 

criador de um estado de espírito nacional. A transformação do mundo com o enfraquecimento 

gradativo dos grandes impérios, com a prática europeia de novos ideias políticos, a rapidez dos 

transportes e mil e uma outras causas internacionais, bem como o desenvolvimento da 

consciência americana e brasileira, os progressos internos da técnica e da educação impunham a 

criança de um espírito novo e exigiam a reverificação e mesmo a remodelação da inteligência 

nacional. Isto foi o movimento modernista, de que a Semana de Arte Moderna ficou sendo o 

brado coletivo principal. (ANDRADE, 1942, p.241) 

 

Além da semana de 22, o modernismo brasileiro encontrava espaço em revistas e 

manifestos, como a Klaxon, o já citado manifesto antropófago e o Manifesto da Poesia Pau-brasil, 
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a Revista de Antropofagia (NICOLA, 1990, p. 34). A antropofagia como movimento 

autenticamente brasileiro é o grande chamariz do modernismo, tal qual o rito antropofágico dos 

tupinambás, a antropofagia reivindicada por Oswald de Andrade no manifesto antropófago advém 

justamente disso: da devoração, defendendo da ideia de que nada é novo, tudo é devoração, o 

próprio conceito de novo parece se perder inclusive, tal qual o rito antropofágico, a própria cultura 

é absorção de culturas anteriores, devora-se o outro para tornar-se o outro.  

 

Dentro deste contexto o “Manifesto Antropófago”, de Oswald de Andrade lançava uma ideia 

que teria um maior desenvolvimento posterior: uma espécie de contracanibalismo 

descolonizador, desenvolvendo por aqui um desejo por um modelo de pensamento cultural que 

reforçava os projetos lançados em 22. (ALMEIDA, 1999, p.56) 

 

O que notamos em “Macunaíma”, é que todas as reivindicações de Oswald são claramente 

atingidas, afinal: “Só a antropofagia nos une”, a pretensão final, assim como Gonçalves Dias 

buscou no romantismo, era a de criar uma identidade, uma representação do que seria o brasileiro. 

Macunaíma, seria isso, o povo brasileiro, o herói de nossa gente, e essa obra antropofágica estaria 

disposta a unir o povo, que se reconhece no herói, tema mais do que caro a literatura brasileira 

num geral: a obsessão e a busca pela identidade, quem somos, o que somos e porque somos. 

“Macunaíma” tenta responder algumas dessas perguntas, mas vai além, quando confirma que de 

fato só a antropofagia nos une e por fim, poderíamos dizer exatamente isso, que a pretensão final 

dessa obra é a união do povo brasileiro.  

 

4. Considerações finais 

 

Colocando em contraponto as duas obras analisadas: “I Juca Pirama” se inscreve no 

Romantismo e “Macunaíma” no Modernismo, ambas as obras apresentam representações claras 

do povo brasileiro, enquanto I Juca trabalha numa representação calcada no herói nacional, o 

indígena, Macunaíma apresenta um anti-herói nacional, o personagem-título, que é malandro, que 

dá um jeitinho para todas as coisas. Enquanto que I Juca é forte e guerreiro, Macunaíma é preguiçoso, 

o que confere representações completamente opostas do povo brasileiro. Seria Macunaíma uma 
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representação mais real do povo? Ou o excessivo ufanismo de Gonçalves Dias nos parece correto? 

Nenhuma dessas duas perguntas tem uma resposta única e satisfatória, exatamente porque é difícil 

responder à pergunta que norteia em geral essa pesquisa: o que é o Brasil? O que somos de fato? 

A busca por uma identidade nacional vai muito além da literatura, embora esta funcione 

também como uma maneira de compreender a existência. Darcy Ribeiro em seu livro “O povo 

brasileiro” (2000) tenta, ao longo de um grande trabalho de análise, responder algumas dessas 

questões, que permeiam a historiografia literária do Brasil por todo o período: do quinhentismo 

ao modernismo.  

  

Nós, brasileiros, […] somos um povo em ser, impedido de sê-lo. Um povo mestiço na carne e 

no espírito, já que aqui a mestiçagem jamais foi crime ou pecado. Nela fomos feitos e ainda 

continuamos nos fazendo. Essa massa de nativos oriundos da mestiçagem viveu por séculos sem 

consciência de si, afundada na ninguendade. Assim foi até se definir como uma nova identidade 

étnico nacional, a de brasileiros. Um povo até hoje, em ser, na dura busca de seu destino. 

Olhando-os, ouvindo-os, é fácil perceber que são, de fato, uma nova romanidade, uma 

romanidade tardia, mas melhor, porque lavada em sangue índio e sangue negro. (RIBEIRO, 2000, 

p. 453) 

 

Como é difícil responder o que é o Brasil, ou porque o Brasil não deu certo, que situações 

como as que abordei neste ensaio se fazem presentes na nossa literatura.  

 

O espírito revolucionário modernista, tão necessário quanto o romântico, preparou o estado 

revolucionário de 30 em diante, e também teve como padrão barulhento a segunda tentativa de 

nacionalização da linguagem. A similaridade é muito forte. Esta necessidade espiritual que 

ultrapassa a literatura, é que diferença fundamentalmente Romantismo e Modernismo, das outras 

escolas de arte brasileiras. Estas foram todas essencialmente acadêmicas, obediências culturalistas 

que denunciavam muito bem o colonialismo da Inteligência nacional. (ANDRADE, 1943, p.252) 

   

O que Mario de Andrade aponta é que esses movimentos literários como o Romantismo e 

o Modernismo, transpassaram os muros da academia, ofereceram - e o oferecem – reflexões sobre 

o próprio povo brasileiro, tentando nos situar como nação. O nacionalismo reivindicado pelos 

românticos também é reivindicado pelos modernistas, somos uma nação assim como Darcy 
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Ribeiro também aponta: em ser, que ainda não é, que busca ser algo. Se o Romantismo se apropria 

da figura do indígena para mostrar e enaltecer um nacionalismo, o Modernismo se apropria da 

mesma figura fazendo uma sátira aquilo que o Romantismo apontava, mas com o cuidado de não 

resolver a questão. 

Somos I Juca Pirama, assim como somos Macunaíma. O povo brasileiro é representado e 

constantemente discutido e renovado, se podemos chegar a alguma conclusão, com elucidações 

como as que apontei aqui é que o povo brasileiro, o Brasil, a representação do Brasil, sempre 

receberá respostas nada satisfatórias e considerando nosso processo de colonização, a presença 

indígena em terras brasileiras, o processo de miscigenação que ocorre conosco, somos um povo 

claramente em busca de uma identidade, como podemos observar na historiografia literária, ou 

então, considerando isso, podemos nos declarar como um povo antropófago.  

Isto é, se a antropofagia se revela como uma vanguarda típica e unicamente brasileira, não 

me parece surpresa enxergar que somos exatamente isso: uma absorção de diferentes culturas, 

devoramos os indígenas, devoramos os europeus, devoramos os africanos, devoramos a nós 

mesmos todos os dias, o romantismo devora o indígena, o modernismo devora o romantismo, 

somos devorados e devoramos o tempo todo, seja em busca de uma consciência nacional, seja em 

busca de uma identidade nacional, somos um povo de devoração, um povo antropófago que só 

pode se unir através da antropofagia, talvez a melhor e mais fiel representação do Brasil. Nada 

existe fora da devoração.  

 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, Maria Candida Ferreira de. Tornar-se outro: O Topos Canibal na Literatura Brasileira. São Paulo: Anna 

Blume, 1999.  

 

ANDRADE, Mario. Macunaíma. Rio de Janeiro: Nova fronteira, 2015. 

 

_________. Aspectos da literatura brasileira. São Paulo: Martins, 1943. 

 

206



ISSN 2237-761 

XVIII Semana de Letras da UFPR   

 

ANDRADE, Oswald de. O manifesto antropófago. In: TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda européia e 

modernismo brasileiro: apresentação e crítica dos principais manifestos vanguardistas. 3ª ed. Petrópolis: Vozes; 

Brasília: INL, 1976.  

 

CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos: 1750-1880. 14. ed. Rio de Janeiro: Ouro 

Sobre Azul, 2013. 

 

DIAS, Gonçalves. Antologia Poética. 5ª ed. Rio de Janeiro: Agir, 1969.  

 

METRAUX, Alfred. A religião dos tupinambás e suas relações com a das demais tribos tupi-guaranis. São Paulo: Comp. Ed. 

Nacional, 1955.  

 

MONTAIGNE, Michel de. Ensaios. São Paulo: Abril Cultural, 1978 

 

NICOLA, José de. Literatura brasileira: das origens aos nossos dias. São Paulo: Scipione, 1990.  

 

RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. 2. ed. São Paulo: Cia. das Letras, 2000 

 

 

  

207



ISSN 2237-761 

XVIII Semana de Letras da UFPR   

 

AS POTÊNCIAS DA FICÇÃO E SEU PAPEL NA DEFINIÇÃO DO 

ROMANCE 

Renan Tlumaski 

 
Resumo: Este trabalho analisa as implicações da ficcionalidade para a definição do romance. No romance, a 
ficcionalização corresponde à criação de “mundos ficcionais” completos e autoconsistentes, compostos por 
conjuntos de entidades (personagens, objetos, lugares) construídos pelo autor e processados mentalmente pelo 
leitor no ato da leitura. Tais “mundos” adquirem consistência pela reiteração da função ancestral do “mito” – i.e. 
pela sua autodisposição como interpretação diacrônica da realidade compartilhada (em sua totalidade ou nalguns 
de seus aspectos mais salientes) – e pelo estímulo correlato à “imaginação moral” do leitor, i.e. pelo apelo à ideação 
de cursos adequados de ação dentro daquela realidade. Com base nesses conceitos, este trabalho pretende 
confirmar a proposição de Franco Moretti pela qual “a real função da literatura é garantir o acordo: fazer os 
indivíduos se sentirem ‘à vontade’ no mundo que por acaso habitam”. 

Palavras-chave: Romance, Ficção, Mundos Possíveis 

 

1. Introdução 

 

A ficcionalidade é uma dentre tantas propriedades que, por ter estado sempre relacionada 

a textos literários, por muito tempo serviu como objeto de investigação para áreas distintas do 

conhecimento. Ela foi, por vezes, vista como característica textual. Em outros momentos, chegou 

a ser deixada de lado de reflexões filosóficas por ser interpretada como um “desvio” lógico e 

semântico. Sobre esse tratamento incerto da ficção, Gallagher (2009) chama a atenção para o fato 

de que nada no romance é tão evidente e ao mesmo tempo tão invisível quanto a sua característica 

ficcional. Além de ser algo “evidente” no gênero literário citado pelo autor, a ficção ainda pode 

ser entendida como uma capacidade humana de falar sobre coisas que não existem, de fato, no 

mundo real.  

Ficcionalidade essa que pode ser percebida em teatros, filmes, novelas, poemas e, é claro, 

em romances. Também, para além dessas manifestações artísticas e/ou culturais, é importante 

notar que ela é um elemento perceptível em contextos que estão mais relacionadas com o 

cotidiano: sonhos, fabulações, pensamentos hipotéticos e etc.. Trabalhar com “pensamentos 

hipotéticos”, com base, é claro, no processo de ficcionalização de uma realidade, é uma capacidade 

singular da espécie humana. Segundo Harari (2015): 

 

A cooperação social é essencial para a sobrevivência e a reprodução. Não é suficiente que homens 
e mulheres conheçam o paradeiro de leões e bisões. É muito mais importante para eles saber 
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quem em seu bando odeia quem, quem está dormindo com quem; quem é honesto e quem é 
trapaceiro. (HARARI, 2015, p. 31). 

 

Para o autor, a linguagem humana evoluiu como uma forma de fofoca. Isso ocorreu porque, 

de acordo com ele, o Homo sapiens é antes de mais nada um animal social de uma espécie em que 

a cooperação é essencial para a sobrevivência e a reprodução. 

Assim, para Harari (2015), é importante, para a manutenção da coesão social, avaliar, refletir 

e corrigir a própria vida e, igualmente, a vida de terceiros, através de um jogo de pensamentos 

hipotéticos formados, em parte, pela ficção. Tal ficcionalização, além de estar envolvida num 

sistema de cooperação, ainda serve como base, quando do envolvimento de uma crença por parte 

de uma coletividade, para lendas, mitos, deuses e religiões. Para Harari (2015), “toda cooperação 

humana em grande escala – seja um Estado moderno, uma igreja medieval, uma cidade antiga ou 

uma tribo arcaica – se baseia em mitos partilhados que só existem na imaginação coletiva das 

pessoas” (HARARI, 2015, p. 36).    

Aparentemente, mitos dão aos sapiens a capacidade de trabalhar em conjunto de modo 

versátil. As pessoas podem cooperar de maneiras extremamente flexíveis com um número 

incontável de estranhos. Essa crença coletiva em cima de um mito, por exemplo, pode também 

funcionar como um instrumento de manutenção, criação ou destruição de consensos sociais  

visando sempre o bem-estar da sociedade envolvida. Sendo, então, a ficção um dos pilares centrais 

da formação dos mitos, fica evidente o poder que ela detém e o papel que ela exerceu na evolução 

da espécie humana uma vez que, através da alteração de um mito preestabelecido, é possível 

modificar a forma de cooperação envolvida nas relações sociais mudando apenas o mito que serve 

de justificativa para a coesão. Isso ocorre porque, segundo Harari (2015), diferentemente de uma 

mentira, uma “realidade imaginada” é algo em que a coletividade acredita e, enquanto tal crença 

partilhada persiste, a realidade imaginada exerce influência no mundo real.   

 Por conta de conceitos como “mito”, “pensamento hipotético”, “realidade imaginada”, e o 

próprio conceito “ficção”, é preciso alguma metodologia que dê conta, mesmo que de forma não 

totalizante, de problemas de lógica, semântica e pragmática relacionados à ficcionalidade. Dentro 

do leque de possibilidades, há uma teoria que apareceu primeiro nos estudos filosóficos e, por ter 

se mostrado bastante eficaz, passou por um caminho multidisciplinar chegando até os estudos 

literários onde foi utilizada para tratar de questões inerentes à ficção: a “Teoria dos Mundos 
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Possíveis”. Resumidamente, mundos possíveis são realidades imaginadas ou possibilidades 

imaginativas que se formam a partir do conhecimento que temos do mundo real. Essa perspectiva 

consiste em considerar que o mundo real está cercado por uma infinidade de possibilidades não 

reais – o que faz com que o discurso não se limite apenas àquilo que é real.  

Tais tipologias, por terem legitimado problemas de representação e referência, motivaram 

novas abordagens em cima dos problemas suscitados pela ficção. Ronen (1994) elenca algumas 

considerações de diferentes autores para pensar a questão da definição. Ela afirma que, para Lewis, 

mundos possíveis são mundos paralelos, autônomos, “países estrangeiros” com suas próprias leis 

e fatos. Mundos que, para ele, não existem de forma diferente dos modos de existência do mundo 

real. Lembra também que, para Plantinga, mundos possíveis necessariamente existem dentro de 

um confinamento do mundo real e são vistos como componentes do mundo real. O mundo real 

é uma estrutura complexa que inclui tanto os componentes reais quanto as possibilidades não 

reais. Para Kripke, por fim, mundos possíveis são entidades abstratas, situações hipotéticas, não 

são realmente “mundos paralelos”. De maneira geral, então, a autora resume que tais 

considerações entendem que possibilidades não reais estabelecem sistemas perfeitamente 

coerentes sobre os quais se pode referir e que podem ser descritos e qualificados, imaginados e 

intencionais. Para ela: 

 
O conjunto de conceitos referenciais e formais incluem noções de necessidade e possibilidade; 
conjunto de mundos e relações trans mundanas; conceitos se referindo às constituintes dos 
mundos; e modos de existência. Mundos possíveis, portanto forneceram uma estrutura e contexto 
gerais para a descrição da influência do discurso filosófico na teoria literária a respeito da 
ficcionalidade. (RONEN 1994, p. 5, tradução nossa) 

 

Essa tipologia de “mundos”, além de trabalhar com os chamados “mundos possíveis”, 

também é o suporte que permite um trabalho em cima de outra categoria, os “mundos ficcionais”.  

 
Um mundo ficcional é [...] composto de conjuntos de entidades (personagens, objetos, lugares) e 
de redes de relações que podem ser descritas como princípios organizacionais: espaço-tempo, 
eventos e sequência de ações. [...] O mundo ficcional é construído como um mundo que tem sua 
própria posição ontológica distinta [e] um sistema de estruturas e relações autossuficientes. 
(RONEN, 1994, p. 8, tradução nossa) 

 

Tais mundos servem para explicar a constituição dos enredos da grande maioria dos 

romances. Neles, estão contidas as entidades ficcionais – personagens, objetos – e os componentes 

210



ISSN 2237-761 

XVIII Semana de Letras da UFPR   

 

da lógica ficcional – tempo narrativo e espaço ficcional. Esses mundos se diferem dos mundos 

possíveis principalmente no que diz respeito às questões de representação (ou seja, de que maneira 

essas entidades estão logicamente relacionadas ao mundo real). De acordo com Ronen (1994), 

mundos ficcionais, diferentemente dos possíveis, manifestam um modelo de mundo baseado 

numa noção de paralelismo mais do que numa noção de ramificação. Essa diferença, ainda de 

acordo com a autora, resultaria, por um lado, numa maior autonomia do mundo ficcional em 

relação à realidade. Por outro lado, os mundos denominados “possíveis” estariam mais presos ao 

mundo real. 

 

A autonomia dos mundos ficcionais implica que mundos ficcionais são ontologicamente e 
estruturalmente distintos: fatos no mundo real não têm privilégio ontológico sobre os fatos do 
mundo ficcional. Os mundos ficcionais são um sistema independente seja qual for o tipo de ficção 
construída e seja qual for a extensão das relações entre ele e o nosso conhecimento do mundo 
real. Sendo autônomos, eles não são mais ou menos ficcionais de acordo com de graus de 
afinidade entre a ficção e a realidade. (RONEN, 1994, p. 12, tradução nossa) 

 

Com base nesse recorte, é possível verificar não só a confirmação da autonomia dos 

mundos ficcionais em relação a fatos do mundo real, como também notar que a ideia de 

“gradação” de ficção é recusada pela autora. De acordo com ela, elementos ficcionais como, por 

exemplo, personagens, objetos, lugares e tempo, são apenas e na mesma medida: ficção. No 

mesmo sentido, Doležel (1998) argumenta que não há, de fato, dependência do mundo ficcional 

em relação ao real e, para sustentar tal afirmação, ele cita textos literários que ele nomeia como 

“textos após a morte”. Neles, é muito recorrente a presença de narradores que relatam 

acontecimentos pessoais após a própria morte. É o que ocorre, por exemplo, no livro “Memórias 

Póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis. Há também entidades ficcionais que não 

encontram respaldo lógico no mundo real, o que acaba por inviabilizar a perspectiva dos mundos 

possíveis. Pensemos em entidades como o próprio Brás Cubas: ele é logicamente bem construído, 

mas fisicamente impossível. Napoleão Bonaparte, por outro lado, além de ter sido uma pessoa 

real, também pode ser encontrado como uma entidade ficcional que está presente em diversos 

romances – fenômeno esse que gera dúvidas de referencialidade.  

Ainda, há entidades mais problemáticas como Dragões e Fadas, pois só encontram respaldo 

em um mundo ficcional. Esses problemas de referência e o fato do mundo ficcional parecer mais 
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autônomo que o mundo possível, faz com que alguns teóricos diferenciem as duas tipologias. 

Além disso, o autor ainda chama a atenção para o fato de que tais textos provam que a noção de 

“convenção” se sobressai sobre a de “imitação” uma vez que os leitores, quando entram em 

contato com tais textos no processo de leitura, interpretam os textos como mediadores da 

construção de mundos mesmo que eles tenham como base um ato fisicamente impossível. Para o 

autor, isso é o retrato de que os mundos ficcionais são domínios em constante expansão que 

funcionam como um grande laboratório experimental no que diz respeito à construção de 

mundos.  

 

Os mundos ficcionais não têm que estar em conformidade com as estruturas do mundo real e, 
além disso, não há justificativa para a existência de duas semânticas da ficcionalidade, uma 
designada para a ficção realística e outra para a fantasiosa. Mundos ficcionais não são limitados 
por requisitos de verossimilhança, veracidade, ou plausibilidade, eles são moldados por fatores 
estéticos historicamente mutáveis, tais como objetivos artísticos, normas tipológicas, genéricas e 
períodos e estilos individuais. (DOLEŽEL, 1998, p. 19, tradução nossa) 

 

Aqui, além de ficar evidente, mais uma vez, a autonomia dos mundos da ficção, o autor 

também afirma que não há razão para diferenciar o tratamento semântico dispensado para a ficção: 

os textos fantasiosos e os textos que estão em mais afinidade com o mundo real não devem, de 

acordo com Doležel (1998), ser abordados de forma distinta semanticamente.  

Considerando a independência dos mundos ficcionais, cabe verificar, agora, como alguns 

autores entendem o processo de formação da ficção. Para Doležel (1998), a ficção é tanto uma 

noção pragmática como semântica, visto que a organização cosmológica do espaço obedece às 

razões pragmáticas enquanto a estrutura por si mesma é claramente semântica. Pavel (1986) 

entende a ficção como um conceito formado a partir de uma base tripla: aspectos semânticos, que 

tratam do problema fronteiriço da ficção e da distância entre universos ficcionais e não ficcionais; 

a pragmática da ficção, que examina a ficção como uma instituição e seu lugar dentro de uma 

cultura; e, por último, as restrições estilísticas e textuais relacionados a gêneros e convenções de 

ficção. Para Ronen (1994), além da ficção não ser uma característica imanente de textos literários, 

a ficcionalidade é vista como um tipo de emprego da fala, como uma circunstância dentro de uma 

cultura ou ainda um tipo particular de lógica e semântica.     
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De toda forma, é importante notar que os mundos ficcionais, mesmo que autônomos em 

relação ao real, estão em alguma medida “presos” ao suporte textual. Para Doležel (1998), os 

mundos ficcionais são artefatos presentes em atividades estéticas como poesia, música, pintura e 

cinema, que são construídos pelo autor e reconstruídos pelo receptor no processo contemplativo 

com base em elementos do mundo real. O texto ficcional, no caso, é o suporte para a formação 

de mundos ficcionais nos romances.  

Em relação aos textos ficcionais, vale notar alguns fatos: “não se pode julgar 

antecipadamente o tamanho de um mundo ficcional com base nas dimensões do texto que fala 

sobre ele; manifestações textuais estão sujeitas às expansões e contrações” (PAVEL, 1986, p. 94, 

tradução nossa). Além disso, vale notar também que a narrativa ficcional está dotada de 

autonomia. Para Doležel (1998), o limite da narração não significa o limite do narrável. O narrável 

pode transcender o campo do possível e ainda englobar coisas logicamente impossíveis (é o caso, 

de novo, do romance “Memórias Póstumas de Bras Cubas”, de Machado de Assis). Para Ronen 

(1994), além das narrativas de ficção funcionarem como um ótimo suporte para essa construção 

de “mundos”, ela ainda considera que mesmo que os mundos narrativos não estejam restritos ao 

domínio da ficção, quando narratividade é combinada com ficcionalidade, o mundo produzido 

tem seus próprios traços distintivos.     

Por fim, resta a pergunta: os romances, através de seus textos e correlativos mundos 

ficcionais, podem, em alguma medida, também intervir na produção, manutenção ou destruição 

de consensos sociais preestabelecidos? Aparentemente a resposta é sim. Porém, é importante 

ressaltar que os textos literários, junto com os mundos ficcionais, não têm um objetivo universal 

como é o caso das religiões e dos mitos. Essas crenças coletivas, geralmente, através de dogmas, 

mandamentos e até mesmo parábolas, visam a afirmação de um conjunto rígido de normas dentro 

de uma determinada coletividade.  

Os romances, diferentemente, estabelecem recortes muito menores e mais específicos. A 

interferência infligida nos consensos sociais acontece principalmente através de metáforas e do 

forte vínculo de intimidade que os leitores estabelecem com as personagens durante o processo 

de leitura dos textos literários. Essa hipótese está fundamentada principalmente no livro Signos e 

Estilos da Modernidade, de Moretti (1988), em que o autor relaciona diversas obras literárias com 
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dados contextos onde elas apareceram. Não interessa para esse trabalho quais obras e quais 

contextos: a questão é que o autor acredita num poder persuasivo da literatura (é importante notar, 

aqui, que persuadir é diferente de convencer).  

Assim, talvez os mundos ficcionais interfiram, mesmo que de forma sutil e imperceptível, 

nos consensos sociais e normas e valores vigentes de uma dada sociedade e de um dado momento 

histórico. Para o autor: “a real função da literatura é garantir o acordo: fazer os indivíduos se 

sentirem 'à vontade' no mundo que por acaso habitam, conciliá-los, de forma agradável e 

imperceptível, com suas normas culturais predominantes.” (MORETTI, 1988, p. 41). Através da 

persuasão, o autor entende que a meta não é determinar uma verdade intersubjetiva, mas obter 

apoio da coletividade para um conjunto qualquer de valores. Ainda no que diz respeito à faceta 

“sutil” das possíveis interferências causadas na coletividade através de textos ficcionais, o autor 

escreve que a arte, grosso modo, pode ser vista como instrumento inigualável de acordo – 

inigualável no sentido de que, para ele, ela é capaz de agir sem ser observada, fugindo ao controle 

consciente do usuário. 

 

A conciliação efetuada pela arte, a harmonia que ela representa e promove, nunca é apresentada 
a sério como modelo a ser oferecido à sociedade como um todo, tal como um ideal que permitiria 
curar a divisão, mas somente como a melhor maneira de enfrentar a divisão e coexistir com ela. 
(MORETTI, 1988, p. 47) 

  

A fuga do “controle consciente do usuário”, de acordo com o autor, está relacionada aos 

textos literários porque tais textos devem grande parte de sua atração enigmática ao fato de 

trabalharem em cima de conteúdos psíquicos inconscientes. Assim, o autor entende que a literatura 

é o “meio termo” ideal através dos quais finalidades “educacionais” têm por objetivo exatamente 

o treinamento subjetivo de cada leitor sem que eles percebam. Um exemplo prático dessas 

funções, segundo Moretti (1988), é o caso do romance “Drácula”. A função dessa literatura, ele 

afirma, é tomar para si determinados medos para apresentá-los de forma alterada do real para o 

leitor; transformá-los em outros medos, para que os leitores não precisem enfrentar aquilo que 

realmente pode assustá-los. É uma função que o autor chama de “negativa” porque ela distorce a 

realidade. No mesmo sentido: 

 

214



ISSN 2237-761 

XVIII Semana de Letras da UFPR   

 

[O romance] tentava suspender a incredulidade do leitor da mesma maneira que se suspende um 
elemento em uma solução, e desse modo a incredulidade torna-se um pressuposto da leitura 
ficcional que induz a formular juízos, não mais sobre a realidade da história, mas sobre a sua 
plausibilidade. [O romance] promove uma atitude de credulidade irônica que se torna possível 
graças a uma incredulidade otimista: o leitor, dissuadido de crer na verdade literal de uma 
representação, admira-lhe a verossimilhança, simulando o crer o suficiente para entrar no jogo 
narrativo. Essa flexibilidade mental foi uma condição essencial para a formação da subjetividade 
moderna. Facilitou, por exemplo, a formação da família moderna; de jovens com maior liberdade 
de escolha; de mulheres mais seguras por poderem imaginar como seria se relacionar com 
determinado homem; de mercadores que corriam mais riscos visando um lucro maior; facilitou 
também o aceite do papel-moeda por parte da população (confiança financeira coletiva). 
(GALLAGHER, 2009, p. 641) 

  

Nesse fragmento, a autora também está trabalhando com noções de formulação de 

consensos sociais através de textos ficcionais. É evidente, por exemplo, que ela considera que a 

subjetividade moderna deve parte de sua existência ao papel de flexibilização mental que textos 

ficcionais, através de romances, exerceram, de forma sutil e imperceptível, nas pessoas pelo 

processo de leitura das obras.  

Por fim, Gallagher (2009) em muito se aproxima das hipóteses levantadas por Moretti 

(1988) pois, para ela, o reconhecimento das vantagens desta atitude mental foi a utilização 

crescente da palavra “ficção” para indicar uma suposição que se aparta explicitamente da realidade 

dos fatos, mas que é convencionalmente aceita por uma razão qualquer de conveniência prática, 

em conformidade aos costumes e ao decoro. Assim, Gallagher evidenciou que a ficcionalidade 

muitas vezes é simplesmente “aceita” pela coletividade e Moretti, em seu livro, demonstra que a 

ficção nunca é recebida como um modelo sério a ser seguido como um ideal. Em todo caso, 

porém, é provável que os romances, com seus mundos e textos ficcionais, possam interferir de 

alguma forma e em alguma medida na coletividade com as quais eles entram em contato.  
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