
 

 

 

 

 

CADERNOS DA SEMANA DE LETRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANO 2014 

VOLUME 2 — TRABALHOS COMPLETOS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

5 a 9 de Maio de 2014



 

 

 

 

 

Comissão Organizadora 

 

João Arthur Pugsley Grahl (Coordenador do Curso de Letras) 

Caetano Waldrigues Galindo (Vice-Coordenador do Curso de 

Letras) 

Adelaide Hercília Pescatori Silva (DELLIN) 

Denise Akemi Hibarino (DELEM) 

Janice Inês Nodari (DELEM) 

Karine Marielly Rocha da Cunha (DELEM) 

Marcin Robert Raiman (DELEM) 

Milena Ribeiro Martins (DELLIN) 

Nylcéa Thereza de Siqueira Pedra (DELEM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 2237-7611



SUMÁRIO 

 

 

A Representação do homem pobre e livre em José de 
Alencar 
Ana Karla Carvalho Canarinos        4-13 
 
 

Reflexões em torno da Prática de Ensino de Língua 
Espanhola em Séries Iniciais 
Carlos Rodrigo de Oliveira                                     14-24 
 
 

A Geopoética de Euclides da Cunha 
Débora Soares de Araújo                 25-32 
 
 

Presença do Espaço em Vila Socó: Libertada, de Marcelo 
Ariel 
Diamila Medeiros dos Santos                33-43 
 
 

A viagem do paraquedas na toca do coelho: questões 
acerca do nonsense em Altazor, de Vicente Huidobro 
Iamni Reche Bezerra                   44-54
 
 

Vlogs Literários: uma nova ferramenta para o leitor pós-
moderno 
Pedro Filipe de Lima                55-68 

 
 

Kafka à beira-mar: Uma leitura 
Sérgio Augusto Escolástico                69-76 
 

 



CADERNOS DA SEMANA DE LETRAS UFPR 2014. V.2: Textos Completos ISSN: 2237-7611 

CANARINOS, A. K. A representação do homem pobre e livre em José de Alencar, pp. 4-13 

4 

 

A Representação do homem pobre e livre em José de 

Alencar 

 

 

Ana Karla Carvalho Canarinos 

 

 Partindo do pressuposto de que a prosa de ficção do século XIX tem como 

alguns dos aspectos centrais a configuração da violência, o estatuto do narrador e a 

representação dos homens pobres e livres, o objetivo deste trabalho será analisar as 

obras O Tronco do ipê (1871) e Til (1872), de José de Alencar. Considerando essas 

obras como parte do período formativo da literatura brasileira, este estudo tem a 

preocupação de localizar a formação do romance rural na experiência mais ampla 

da importação e adaptação da forma-romance ao contexto histórico e literário 

específico do Brasil. Os impasses e problemas que surgem nessa ficção produzida 

entre 1871 e 1898 são reflexo da importação de uma forma pertencente a um 

universo ideológico-cultural burguês para uma realidade em que o sistema 

escravista era ainda presente, o que causou contradições, impasses e dilemas que 

serão analisados nesses romances.  

 Para além disso, a intenção deste trabalho é fazer uma espécie de leitura 

extensiva das obras, de modo a analisar as diferentes configurações, 

transformações e mudanças que a representação do homem pobre e livre assumiu 

no decorrer do tempo. Não se trata de fazer uma análise evolutiva linear da 

literatura, mas de mapear os elementos formais e as mudanças que corroboram a 

cristalização do processo de acumulação literária, que faz com que essa produção 

ficcional não seja compreendida como uma experiência à parte, mas como a 

“formação de uma continuidade literária – como uma espécie de transmissão da 

tocha entre corredores, que assegura no tempo o movimento conjunto, definindo os 

lineamentos de um todo”. (CANDIDO, 2012: 25) 

 A ideia aqui é pensar o que na composição de Til irá aparecer na sociedade 

de Canudos representada por Afonso Arinos em Os Jagunços que, em 1902, será 

reapresentada sob a perspectiva de Euclides da Cunha, em seu clássico Os 

Sertões. Perceber, ainda, a violência e a configuração dos jagunços no romance 
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rural do XIX como parte importante da composição do regionalismo de 30 e da 

descrição que Guimarães Rosa imprime magistralmente no seu romance Grande 

sertão: veredas. 

 Maria Sylvia de Carvalho Franco situa a configuração sui generis dos homens 

livres e não proprietários, considerando as suas relações sociais e a posição 

precária que estes ocupam na sociedade do XIX.  

 

Esta situação – a propriedade de grandes extensões ocupadas 
parcialmente pela agricultura mercantil realizada por escravos – 
possibilitou e consolidou a existência de homens destituídos da 
propriedade dos meios de produção, mas não da sua posse, e que 
não foram plenamente submetidos às pressões econômicas 
decorrentes dessa condição, dado que o peso da produção, 
significativa para o sistema como um todo, não recaiu sobre os seus 
ombros. Assim, numa sociedade em que há a concentração dos 
meios de produção, onde vagarosa, mas progressivamente, 
aumentam os mercados, paralelamente forma-se um conjunto de 
homens livres e expropriados que não conheceram os rigores do 
trabalho forçado e não se proletarizaram. Formou-se, antes, uma 
“ralé”, que cresceu e vagou ao longo de quatro séculos: homens a 
rigor dispensáveis, desvinculados dos processos essenciais à 
sociedade. A agricultura mercantil baseada na escravidão 
simultaneamente abria espaço para sua existência e os deixava sem 
razão de ser. (FRANCO, 1997: 14). 
 
 

 O impasse em representar essa classe de homens pobres e livres na 

literatura reside no fato de que além de serem homens pobres, já que não foram 

integrados à produção mercantil, tornando-se uma classe dispensável e 

desvinculada dos processos essenciais à sociedade, eles não são praticamente 

livres, já que a sua reprodução social depende, via de regra, de um proprietário. 

 Roberto Schwarz, ao situar no romance machadiano esse personagem pobre 

e livre na figura do agregado, situa nas relações de favor o mecanismo para a 

reprodução social desses protagonistas pobres e livres: 

 

Esquematizando, pode-se dizer que a colonização produziu, com 
base no monopólio da terra, três classes de população: o 
latifundiário, o escravo, e o “homem livre”, na verdade dependente. 
Entre os dois primeiros a relação é clara, é a multidão dos terceiros 
que nos interessam. Nem proprietários, nem proletários, seu acesso 
à vida social e a seus bens depende materialmente do favor, indireto 
ou direto, de um grande. O agregado é a sua caricatura. O favor é, 
portanto, o mecanismo através do qual se reproduz uma das grandes 
classes da sociedade, envolvendo também outra, a dos que têm. 
(SCHWARZ , 1977: 16).  
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 O impasse se encontra justamente ao colocar o homem pobre e livre no posto 

de protagonista, figurado pela instância narrativa como indivíduo autônomo, ao 

passo que eles estão inseridos nessa lógica do favor e na dependência de um 

grande. Sob essa perspectiva, este trabalho tem a intenção de rastrear o papel e o 

lugar que os homens pobres livres ocupam naqueles romances – figuras que, apesar 

da marginalidade que lhes cabe numa sociedade rural oligarquicamente organizada, 

ocupam papel de destaque, muitas vezes de herói-protagonista, nas narrativas que 

pretendem recriar ficcionalmente essa mesma sociedade. 

 A figura do homem pobre e livre identifica-se com uma constante flutuação na 

sua condição social (é livre, mas depende da proteção de um senhor para poder 

sobreviver e, portanto, sua suposta liberdade acaba sempre limitada por uma 

condição de agregado), que se reflete no caráter também flutuante, ambíguo, da sua 

configuração pessoal e do seu destino na trama. Sob esse aspecto, podemos 

analisá-lo a partir dos conceitos de “bifurcação” e “preenchimento” narrativo, 

abordado por Franco Moretti.  Bifurcação, segundo o autor, é um possível 

desdobramento da trama, a partir de uma “sucessão de golpes da cena”, em que 

“uma história merece ser contada se uma norma for violada (uma norma moral ou 

probabilística, ou as duas juntas), se apresenta um ‘fato inaudito’, como dizia 

Goethe” (MORETTI, 2009 : 829) . Num certo sentido, as bifurcações se opõem aos 

preenchimentos, que são a narração do cotidiano que, por assim dizer, mantém a 

narrativa no interior do caráter ordinário da vida. Os preenchimentos são aquilo que 

ocorre entre uma mudança e outra, ou em outros termos, entre uma bifurcação e 

outra: “é o jantar e se jogar cartas, é o dar um passeio, ouvir música, conversar, o 

beber um vinho e uma xícara de café.” Para Moretti, há uma predominância dos 

preenchimentos na ficção europeia do século XIX, que se configura como uma 

tentativa de racionalizar o romance e desencantar o universo narrativo: com poucas 

surpresas, aventuras, peripécias e milagres. 

 

Por que o preenchimento se firmou? Por isto: ele oferecia aquele tipo 
de prazer narrativo compatível com a nova regularidade da vida 
burguesa. O preenchimento faz do romance uma “paixão calma”, 
como soa o genial oxímoro com que Hirschmann define o moderno 
interesse econômico. Ele é um sintoma e um aspecto da 
"racionalização" (Weber) da existência moderna: um processo que se 
inicia nas esferas da economia e da administração, mas que depois 
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as transpõe e invade os âmbitos do tempo livre e da vida privada, do 
divertimento e do sentimento [...] Em suma, o preenchimento é uma 
tentativa de racionalizar o romance, e de libertar através disso o 
universo narrativo: poucas surpresas, ainda menos aventura, e 
milagres nem pensar. (MORETTI, 2009: 829.) 
 
 

 Sob essa perspectiva, desenvolveremos as análises dos romances, 

mapeando como esses mecanismos formais estão configurados na trama e como a 

presença desse caráter racionalizador na estruturação do mundo ficcional é ainda 

muito precária na prosa rural do século XIX, em que as “surpresas”, as “aventuras” e 

as “peripécias” ainda dominam o modo de narrar. 

 

O Tronco do Ipê 

 

 No caso de O Tronco do Ipê, o personagem Mário sofre um conflitivo trânsito 

social, em que o seu passado irá armar toda a tensão da trama e determinar a sua 

posição de dependente no romance. Sendo movido por um sentimento de 

insatisfação e mágoa, ele carrega a suspeita de que Joaquim Freitas, o barão da 

Espera, esteja ligado ao destino fatal de seu pai, José Figueira, morto nas águas do 

Boqueirão, e que esteja também ligado à posse da fazenda de seu avô.1 

 Pobre e órfão, Freitas torna-se protegido do pai de José apesar de ver no 

“casamento toda a esperança, todo o futuro; era a riqueza tão ardentemente 

ambicionada”, conseguindo enriquecer com a posse da fazenda, após a morte de 

José Figueira no Boqueirão. Com a morte enigmática de José, descobre-se de forma 

surpreendente que Freitas era o principal credor do comendador, “a quem estava 

hipotecada a fazenda, no valor de doze contos de réis”, o que faz com que ele se 

torne, portanto, o novo dono da propriedade. 

 Essa ascensão social de Freitas, de pobre e livre a proprietário da Fazenda 

Nossa Senhora do Boqueirão, é o que vai determinar a posição de homem pobre e 

livre de Mário e o seu enorme ressentimento narrado em toda a primeira parte do 

romance. Nesse sentido, a morte de José e a consequente perda da fazenda é um 

                                                 

1
 Nos capítulos X e XI, intitulados “Dois amigos” e “Desastre”, o narrador, em flashback, narra os 

acontecimentos precedentes à morte de José Figueira e à posse de Joaquim Freitas da fazenda 
Nossa Senhora do Boqueirão. 
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dos momentos de bifurcação no romance, visto que simboliza um acontecimento 

que irá desencadear toda a tensão da trama e ocasionará uma inversão social entre 

o filho de José Filgueira e Joaquim Freitas. Mário, apesar de ser ainda muito criança 

quando seu pai faleceu e perdeu a posse da fazenda, mostra-se muito consciente de 

sua posição de dependente e demonstra explicitamente o mal-estar que tal situação 

representa para ele. Irei reproduzir pelo menos duas cenas em que Mário se mostra 

consciente de sua posição de dependência e onde é explicitado o desconforto que 

isso lhe causa: 

 

[Em uma conversa com Adélia e Alice no jardim da fazenda Nossa 
Senhora do Boqueirão] 
 
— Ora não se lembra; e há bocadinho, quando ela quis trepar na 
goiabeira?... Você também ralhou com ela; e depois fez muito pior. 
Daquela altura pendurou-se em risco de morrer. 
— Nada se perdia! Disse Mário com desdém. 
— Mas então você não pode falar de Alice. 
— Ela é rica, tem seu pai e sua mãe, que haviam de chorar muito 
se qualquer coisa lhe acontecesse, há de ter uma vida feliz. Mas 
eu!... Um pobrezinho que já não tem pai, e vive à custa dos 
outros, que faz neste mundo? (ALENCAR 1993 : 27) 
 
[Alice e Mário estão presenteando os escravos Benedito e tia Chica] 
 
Mário agradeceu ao preto com um olhar aquela reserva. 
— Não é capaz de ser tão rico nem tão bonito como o meu! Replicou 
a tia Chica.  
— Mais!...  
— Não, Benedito, você não tem mais razão. Eu sou pobre; não 
posso dar presentes ricos, como a filha de um barão! 
(ALENCAR, 1993: 35).  

 

 Apesar desse ressentimento e do sarcasmo constante com que Mário trata 

Alice, a filha de Joaquim Freitas, o garoto é descrito pela instância narrativa de forma 

positiva e elevada, como uma “inteligência vigorosa”, uma “alma superior”, 

transformando-se no herói da narrativa quando salva Alice das águas do Boqueirão. 

O incidente com a filha do Barão da Espera ocorre coincidentemente no mesmo dia 

da morte do pai de Mário naquele lugar, precedido pela história contada pela 

escrava Tia Chica sobre a mãe d’água, sendo pela voz da escrava que se firma uma 

espécie de história dentro da história, na qual o inaudito e o insólito se firmam na voz 

dos escravos, personagens secundários na narrativa e com função de 

preenchimento no romance. 
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 A cena do afogamento é descrita primeiramente como reflexo do causo 

anteriormente contado por Tia Chica, como se a mãe d’água a estivesse seduzindo 

para que se jogasse rio abaixo. Dessa forma, é nesse contexto que surge a ação 

heroica de Mário, que se lança às águas do Boqueirão com o intuito de salvar Alice, 

só que, contrapondo-se à atitude até então heroica do rapaz, o impulso que o levou a 

salvar a menina não foi nada elevado e positivo, já que o narrador descreve-o com o 

desejo de causar no fazendeiro Joaquim Freitas o sentimento de despeito e 

sofrimento, ao ver a filha salva pelo filho do homem que Mário achava que Freitas 

havia matado. 

 

O abalo que sofreu Mário, vendo desaparecer o corpo de Alice, 
espancou de seu espírito a visão, para mostrar-lhe a realidade. 
Havia nesse menino um coração precoce como seu espírito, já 
capaz dos grandes ódios, como dos rasgos de heroísmo. 
[...] 
De quem se recordou de relance, foi do barão; e recordou-se 
pensando no imenso prazer que teria se o esmagasse com seu 
triunfo e seu desprezo. Afigurava-se a Mário que o exemplo de 
heroísmo e abnegação dado por ele havia de ser para o rico 
fazendeiro um motivo de sofrimento e despeito. (ALENCAR, 1993: 
79).  

 

 Essa é mais uma das bifurcações da narrativa. Uma cena que ocasiona um 

desdobramento na trama e uma brusca transformação do personagem pobre e livre 

em um homem educado e culto. Com a salvação de Alice, o Barão da Espera 

recompensa Mário com a oportunidade de estudar na França, o que desencadeia os 

acontecimentos da segunda parte do romance. Além de ser uma cena importante no 

desdobramento do enredo, ela representa o impasse existente entre a perspectiva 

do personagem Mário e a do narrador. Segundo Fernando Gil, no trecho “havia 

nesse menino um coração precoce como seu espírito, já capaz dos grandes ódios, 

como dos rasgos de heroísmo”, os ódios ficam sob a perspectiva de Mário e as 

atitudes heroicas, ficam sob o ponto de vista da instância narrativa, que nos 

convence do heroísmo do menino. 

 Ao contrário de manifestar despeito e sofrimento, o que era até então o 

resultado esperado pelo protagonista, o Barão o surpreende com uma atitude nobre 

e de suntuosa generosidade: “Praticando o seu ato de heroísmo, cuidara esmagar o 

barão sob o despeito de lhe dever, a ele um coitadinho, a vida de sua filha. 

Entretanto era o barão que o esmagava com sua nobre e suntuosa generosidade” 
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(ALENCAR, 1993: 101). Para Gil, essa aproximação que o protagonista repudia e da 

qual procura se distanciar como pode, é irônica e paradoxal, já que a sua fuga à 

gratidão redunda no esforço, na confirmação e na evidência da relação de 

dependência à qual Mário se encontra submetido.  

 É somente no final da narrativa que ocorre a transformação social de Mário a 

partir do casamento com Alice, selando, portanto, a última bifurcação do romance, 

na qual o protagonista ascende socialmente por meio das relações amorosas. Tendo 

de volta as terras que foram de sua família, e ao descobrir que o pai de Alice não 

estava ligado à morte de seu pai, o mancebo finalmente se reconcilia com o 

proprietário Freitas e firma, a partir das relações amorosas, a sua posição de 

proprietário. 

 Essas mudanças sociais abruptas ocorridas com os personagens pobres e 

livres são frequentemente resolvidas a partir das relações amorosas, mais 

especificamente do casamento. 

 

Til 

 

 No romance Til, de José de Alencar, temos ainda um protagonista de posição 

pobre e livre, heroicizado pela instância narrativa. Mas ali a solução não se dá por 

meio da relação amorosa, muito menos pela mudança de posição social. Neste 

romance, diferentemente de O Tronco do Ipê, Escrava Isaura e outros romances 

como O gaúcho e O sertanejo, os personagens pobres e dependentes são os que 

assumem a centralidade da narrativa em vez de personagens representantes de 

uma oligarquia rural. 

 Berta é a “alma que fora criada para perfumar os abismos da miséria que se 

cavam nas almas subvertidas pela desgraça”, e em suma, como o último capítulo se 

intitula, “uma alma sóror”. As virtudes morais da personagem, intensa e 

enfaticamente marcadas pela voz narrativa, não se definem apenas por perfumar as 

almas subvertidas pela desgraça, mas também por ela ser capaz de cuidar de seu 

destino amoroso, concedendo que Miguel, seu irmão de criação, se case com Linda, 

a filha do fazendeiro Luís Galvão. Esses atributos que o narrador confere a Berta 

colocam-na no rol dos protagonistas positivos da ficção de Alencar, conferindo 

caráter heroico à protagonista. 
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 O modo de narrar de Til, semelhantemente a Escrava Isaura e O tronco do 

Ipê, por exemplo, é predominantemente marcado por bifurcações. Do início ao fim 

do romance há a recorrência de ações e surpresas no enredo. Temos o vilão Jão 

Fera, que trava uma discussão com Miguel; Berta, que embora ame o rapaz a todo 

instante arma situações para que Miguel passe a amar Linda; a descoberta pela 

protagonista de que o fazendeiro é seu pai; a viagem de Luís Galvão para Campinas 

onde quase é assassinado por Jão Fera e a transformação desse vilão de um 

potencial assassino em protetor do fazendeiro Luís Galvão. 

 Berta, Jão Fera e Miguel são os personagens pobres que ocupam uma 

centralidade narrativa na trama e, com a exceção da protagonista, sofrem grandes 

transformações no romance. Jão Fera é caracterizado por Antônio Candido como 

um vilão rotativo (CANDIDO, 2012 : 545), o qual passa de bom a vilão após a 

desgraça de Besita, mãe de Berta e, como uma forma de happy end, termina o 

romance como um homem bom e trabalhador.  

 Essas façanhas constantes de Jão Fera no romance Til, segundo Roberto 

Schwarz, já compreendiam algo da trajetória social de Riobaldo, personagem de 

Grande Sertão: Veredas, uma vez que ambos largaram a vida de jagunço para 

integrar-se à sociedade dos homens bons e corretos e que tiveram amobs uma 

irrealização amorosa, Jão Fera com a morte de Besita e Riobaldo na morte de 

Diadorim (SCHWARZ, 1977 :31). Outras transformações ocorrem com Miguel, que a 

princípio no romance amava Berta, mas com a renúncia de seu amor pela garota, 

ama Linda e ascende socialmente a partir das relações amorosas. E por fim a pobre 

e livre Berta que, ao contrário dos outros dois personagens, permanece sempre a 

mesma: postura um tanto contraditória, na medida em que compactua com o mundo 

paternalista em cuja própria dinâmica se estabelece a dependência da personagem. 

  

Descamba o sol. 
Berta, sentada à sombra do oitão da casa de nhá Tudinha, deitou 
sobre os joelhos a camisa que estava cosendo para Jão, e embebeu 
no azul diáfano do horizonte um olhar profundo, coalhado de 
lágrimas. 
A seus pés, Zana, agachada na esteira, contempla extática o rosto 
da menina; e de vez em quando o prazer íntimo que ela sente 
derrama-se em sua fisionomia, e banha-lhe o rosto de um riso baço. 
Ao lado, o Brás contempla Til com surda inquietação, que se trai a 
espaço pela contração dos músculos faciais e pela extrema 
mobilidade da pupila espantada.  
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Algumas braças distante, Jão curvado sobre a enxada, carpa a terra 
preparando as leiras para a plantação do feijoal. De vez em quando 
para um instante, enxuga com a manga da camisa o suor abundante 
que lhe escorria a testa, e sopra os calos de que o trabalho já lhe 
encruou as mãos. Nessa ocasião crava com desassossego um olhar 
em Berta. (ALENCAR, 1993: 57).  

 

 Essa autonomia de Berta atinge o ápice quando a garota renuncia à 

paternidade de Luís Galvão, o que caso não fizesse significaria a sua ascensão 

social e o agregamento direto ao poder de um grande. Sendo sintetizada essa 

postura da protagonista ao fim do romance, na cena em que ela se coloca como a 

responsável por uma escrava louca, um idiota, e ex-jagunço, enfatizando o seu 

caráter heroico de alma sóror e caridosa. 

 

Conclusão 

 

 As principais considerações voltam-se para a questão do papel que o homem 

pobre e livre cumpre no interior da ficção rural oitocentista e os seus possíveis 

desdobramentos, identificando esse personagem com uma constante flutuação na 

sua condição social (é livre, mas depende da proteção de um senhor para poder 

sobreviver, e, portanto, sua suposta liberdade acaba sempre limitada por uma 

condição de agregado), que se reflete no caráter também flutuante, ambíguo, da sua 

configuração pessoal e do seu destino na trama. 

 Sob a perspectiva dos conceitos, estabelecidos por Franco Moretti, de 

“bifurcação” e “preenchimento”, consideramos que no romance brasileiro 

oitocentista, ocorre a predominância do mecanismo de bifurcação, o que consolida, 

de certa forma, esse caráter flutuante do homem pobre e livre e as suas grandes 

peripécias e façanhas descritas pela instância narrativa. Isso configura, portanto, 

muitas falhas na estruturação dos romances. 
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Reflexões em torno da Prática de Ensino de Língua 

Espanhola em Séries Iniciais 

 

 

 Carlos Rodrigo de Oliveira 

 

Introdução 

 

Estudos voltados ao processo de aquisição de linguagem têm surgido nas 

últimas décadas ressaltando habilidades, vistas como exclusivas, da criança na 

aprendizagem de línguas estrangeiras 1  (doravante LE). Os argumentos neles 

apresentados, em sua grande maioria, correlacionam-se a teorias cognitivas de 

aprendizagem e apoiam-se em experiências escolares de países europeus que 

priorizam um ensino mais precoce, como aponta Patsy M. LIGHTBOWN (2008). 

Esses estudos, muitas vezes, levam a um questionamento do porquê de um modelo 

de ensino mais tardio de língua estrangeira ter sido adotado pelo Brasil, e esse 

questionamento será base para discussões e reflexões ao longo deste artigo. 

Em nosso país, os Parâmetros Curriculares Nacionais — PCNs (BRASIL, 

1998) determinam o ensino de LE a alunos pré-adolescentes, recém-saídos das 

séries iniciais do ensino fundamental e que frequentam a 5ª série (6º ano) e séries 

posteriores, em escolas públicas.  Evita-se neste artigo a comparação das práticas 

de ensino do Brasil com as do exterior, visto que podem não possuir o mesmo 

objetivo e o mesmo contexto de aprendizagem, e nem sequer os mesmos materiais 

e metodologias; porém, busca-se, através dessa diferença, estabelecer relações 

com uma experiência de aulas de língua estrangeira para crianças, dessa forma 

                                                 

1
 Opta-se, neste artigo, baseando-se em Spinassé (2006), pela utilização da nomenclatura “língua 

estrangeira” (LE), ao invés de “segunda língua”, quando a intenção é referir-se a situações de 

aprendizagem em que os alunos têm pouco contato com a língua-alvo e em que a maior aproximação 

acontece em sala de aula, caracterizando, assim, um uso mais adequado de “língua estrangeira”, 

segundo tal autora. 
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dando espaço a reflexões sobre faixas etárias e teorias relacionadas à aquisição de 

linguagem.  

É importante ressaltar que as nomenclaturas organizacionais de séries 

escolares, não mais utilizadas, por vezes serão empregadas neste artigo, como no 

parágrafo anterior, priorizando maior clareza nas explicações e com a tentativa de 

desvincular, em determinados contextos, o termo “ano” – utilizado atualmente em 

substituição a “série” – ao conceito temporal; no entanto, nessas situações, o termo 

série sempre virá acompanhado de sua denominação atual, entre parênteses. 

 

O ensino de língua estrangeira no Brasil: uma perspectiva social 

“A inclusão de uma área no currículo deve ser determinada, entre outros 

fatores, pela função que desempenha na sociedade” (BRASIL, 1998: 20). 

Considerando esse propósito de ensino-aprendizagem, antes de iniciar o 

relato de experiência de ensino de espanhol para alunos de séries iniciais, faz-se 

necessária uma compreensão acerca do objetivo do atual modelo de ensino de 

línguas estrangeiras, o qual também serviu como subsídio para a prática a ser 

relatada, adotado pelo Brasil e proposto pelos documentos oficiais. 

Em nosso país, a finalidade de um ensino de línguas estrangeiras em escolas 

públicas está vinculada às situações de uso das mesmas pelos alunos e às formas 

(corriqueiras ou não) com que elas aparecem no dia a dia dos brasileiros. Seguindo 

esse pressuposto, leva-se em conta que a maior parcela da população não está 

habituada a comunicar-se oralmente com outras pessoas usando um idioma 

estrangeiro que aprendeu na escola. Porém, essa mesma parcela está habituada a 

deparar-se com canções, expressões em muros e camisetas, rótulos, documentos e 

outdoors, em língua estrangeira, etc, e são essas circunstâncias que o ensino de 

língua estrangeira deve priorizar. À vista disso, os documentos oficiais do Brasil e do 

estado do Paraná procuram aclarar que, no que tange ao ensino de uma língua 

estrangeira, uma preocupação estritamente com o desenvolvimento da oralidade 

não é tão necessária em sala de aula. Com exceção das cidades brasileiras que são 

polos turísticos ou que fazem fronteira com outros países, como apontam os PCNs, 

pouco contato se tem com uma língua estrangeira em um ambiente fora do escolar; 

portanto, se o aluno aprender a falar o idioma durante a aula, dificilmente encontrará 

fora dela maneiras de desenvolver-se e utilizar o que aprendeu. 
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“Deste modo, considerar o desenvolvimento de habilidades orais como central 

no ensino de Língua Estrangeira no Brasil não leva em conta o critério de relevância 

social para a sua aprendizagem.” (BRASIL, 1998: 20). 

Sustenta-se, então, um ensino baseado na leitura, uma vez que: 

 

[...] o uso de uma língua estrangeira parece estar, em geral, mais 
vinculado à leitura de literatura técnica ou de lazer. Note-se também 
que os únicos exames formais em Língua Estrangeira (vestibular e 
admissão a cursos de pós-graduação) requerem o domínio da 
habilidade de leitura. A leitura atende, por um lado, às necessidades 
da educação formal, e, por outro, é a habilidade que o aluno pode 
usar em seu contexto social imediato. Além disso, a aprendizagem 
de leitura em Língua Estrangeira pode ajudar o desenvolvimento 
integral do letramento do aluno. A leitura tem função primordial na 
escola e aprender a ler em outra língua pode colaborar no 
desempenho do aluno como leitor em sua língua materna. (BRASIL, 
1998: 20) 
 

Logo, o modelo de ensino adotado pelo Brasil não está preocupado apenas 

com a aquisição de um novo idioma em sua plenitude, mas sim com determinadas 

práticas de letramento que pertencem ao círculo social do aluno, defendendo que há 

poucos meios de o aluno tirar proveito de uma habilidade oral em língua estrangeira 

no seu contexto social. Assim, torna-se fora de questão apontar facilidades para as 

crianças na aprendizagem de uma nova língua e defender um ensino de LE mais 

precoce se a proposta de ensino no Brasil sequer busca atingir esse objetivo 

linguístico. Os questionamentos feitos por Lightbown nos ajudam a refletir sobre 

esses posicionamentos: 

 

[…] is it considered important — essential — for the children’s first 
language to be maintained and developed as they learn the second 
language? Or is the children’s L1 considered to be a personal or 
family matter, not the responsibility of the school? Is the goal of 
instruction a complete mastery of the second language, such that the 
learner is eventually perceived as indistinguishable from someone 
who knows only that language and learned it from birth? Is the 
learner expected to use the second language as the primary 
language for all aspects of public life — education, career, shopping, 
entertainment, and government services? Or does the second 
language have a limited role in the learner’s life, serving mainly as a 
way of giving access to literature or cultural events? These questions 
have to be considered when we compare reports of success of 
language learning and teaching in different settings. (LIGHTBOWN, 
2008: 6) 
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Com base nesses questionamentos, Patsy M. LIGHTBOWN (2008) apresenta 

diversos contextos de aprendizagem de uma segunda língua, que não devem ser 

comparados com contextos de aprendizagem de uma língua estrangeira como o do 

Brasil, por exemplo. Na sequência, conheceremos algumas dessas situações. 

 

Perspectivas linguísticas: os modelos de aprendizagem de línguas 

estrangeiras:  

 

Nesta seção, especificamente, a denominação “segunda língua” (L2) está 

inserida tomando-se por princípio o que nos diz SPINASSÉ (2006: 6), que 

“diferenciando, porém, do conceito de Língua Estrangeira (LE), uma Segunda 

Língua é uma não-primeira-língua que é adquirida sob a necessidade de 

comunicação e dentro de um processo de socialização”. Ou seja, quando utilizada a 

designação “segunda língua”, o foco do aprendizado está em uma língua mais 

presente na vida do aprendiz, que faz parte de seu convívio social. Difere, nesse 

sentido, do contexto de ensino de línguas estrangeiras em escolas públicas no 

Brasil, por exemplo, como vimos no capítulo anterior. Por esse motivo, salienta-se 

que, neste texto, língua estrangeira e segunda língua não devem ser entendidas 

como sinônimas. 

Prosseguindo com o estudo de Patsy M. LIGHTBOWN (2008), é possível 

entender a partir dele distinções entre processos de aprendizagem de uma L2 em 

escolas, aprendizagem por inserção e aquisição de uma língua em casa com a 

família. A autora esclarece que determinadas teorias como a do período crítico, 

Critical Period Hypothesis, de Eric Lenneberg e Wilder Penfield, que defendem que 

só é possível uma criança aprender uma língua com sotaque nativo até atingir a 

puberdade, depois disso não mais, analisam o aprendizado de uma segunda língua 

em crianças de famílias bilíngues, onde é propiciado um ambiente de inserção, fora 

do contexto escolar. Dessa forma, a aprendizagem se dá através do contato com 

pessoas falantes de tal idioma no meio em que a criança vive, e isso lhe permite 

aprender a segunda língua como se estivesse aprendendo a primeira.  

Sobre esse modelo de aprendizagem com a família, podemos ir mais além e 

encontrar em Chomsky afirmações sobre a importância da socialização para o 

desenvolvimento linguístico:  
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Eu falo uma das variantes do inglês, e não uma das variantes do 
português. Nesse sentido, a língua é socialmente transmitida. No 
mesmo sentido, todos os demais aspectos da minha natureza são 
determinados, em parte, pelo meio ambiente em que cresci. 
(CHOMSKY, 1998: 69) 
 

Sobre o modelo de ensino adotado por escolas estrangeiras, LIGHTBOWN 

(2008) também mostra alguns dados em relação à aquisição da língua nesses 

contextos. A autora tenta esclarecer através desses subsídios que teorias aplicadas 

para defender o ensino de uma segunda língua em séries iniciais não analisam sua 

influência no andamento da primeira língua, mas que, sim, há vantagem para a 

criança na aquisição de uma segunda língua no que se refere ao sotaque nativo. 

Outra colocação da autora é a relevância de tal adiantamento, já que muito do que a 

criança consegue aprender perde-se com o tempo, uma vez que a prática após a 

aprendizagem não acontece na maioria dos casos. 

Esses apontamentos feitos pela autora são importantes para uma reflexão do 

porquê de um ensino mais tardio ser priorizado em nosso país. Esses mesmos 

apontamentos servirão para uma compreensão dos objetivos propostos em torno 

dos relatos a serem feitos a seguir. 

 

Uma prática de ensino de espanhol para crianças como subsídio à ascensão 

social 

 

Inicia-se, a partir desta seção, um relato de experiência que se correlaciona 

ao modelo de ensino de LE proposto pelo Brasil, mas que se direcionou, 

diferentemente desse, às crianças. Notar-se-á que serão esquecidas as práticas 

estrangeiras e que a preocupação neste relato há de estar em como se deu um 

ensino de língua estrangeira em determinado contexto, estabelecendo uma ponte 

sobre o que foi estudado até o momento. 

Apesar de não fugir de uma finalidade linguística, a prática a ser relatada, de 

ensino de espanhol para crianças, deu-se por acaso, e o objetivo de sua 

concretização voltou-se à finalidade de suprir determinada carência de informações 

às crianças, levando em conta o contexto de sua aprendizagem, bem como sugerem 

os PCNs, como vimos anteriormente.  

A prática aconteceu em contraturno, no período da manhã, semanalmente, no 

chamado Projeto de Tempo Integral. Esse projeto nada mais é que um segundo 
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turno destinado ao cuidado e à proteção das crianças dentro da escola, visando à 

diminuição da evasão escolar e propiciando momentos de lazer e de novas 

vivências a elas. Tem por intenção também complementar o estudo da grade 

curricular e propiciar aos alunos conhecimentos que às vezes são inviáveis de 

serem trabalhados no primeiro turno, até mesmo pela falta de tempo. 

A faixa etária das crianças variou entre 5 e 10 anos, sendo suas séries jardim 

III, 1º, 2º e 3º ano, respectivamente. A escola, localizada em um bairro afastado do 

centro, possui boa estrutura. As aulas de língua espanhola foram aplicadas entre os 

dias 6 e 11 de novembro de 2013. A turma escolhida contava com aproximadamente 

30 alunos. Ao todo foram 6h/aula, e o tema trabalhado na língua-alvo foram las 

placas de señalización.  

A opção por trabalhar com o gênero placas de sinalização resultou da 

preocupação com a imprudência das crianças em relação ao trânsito, percebido nos 

arredores da escola, quando elas brincam na rua, atravessam sem olhar para os 

lados e desconsideram o uso da faixa de pedestres. A preocupação social está, 

dessa forma, em difundir o conhecimento necessário sobre o trânsito para que as 

crianças possam agir de forma mais consciente e passem a reconhecer a função de 

determinado gênero no contexto em que vivem. 

Procurou-se por meio desta prática propiciar importantes informações às 

crianças, em língua espanhola, buscando que o conteúdo aprendido se refletisse em 

suas atitudes perante o trânsito. A preocupação estritamente linguística, nesse 

momento, ficou em segundo plano, sendo contextualizada no ambiente de vivência 

das crianças por meio de um gênero textual.  

 

Relatos das aulas e reflexões em torno da metodologia 

 

 Os seguintes relatos, feitos em primeira pessoa, mostrarão o desenvolvimento 

das aulas e, espera-se, a compreensão da proposta inicial.  

 No primeiro dia de aplicação (1/3), como já conhecia os alunos, não houve a 

necessidade de uma apresentação formal entre mim e as crianças, então passei 

diretamente aos questionamentos iniciais, que serviriam como base para adentrar o 

assunto, tais como: 1¿Cuál fue el último paseo que hicieron?; 2¿Utilizaron algún 

medio de transporte para este paseo o fueron a pie?; 3¿Qué es importante a los 

peatones y los conductores estar al corriente para evitar accidentes entre las 
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personas y los autos en las calles?; e 4¿Qué tipos de cosas encontramos en las 

calles para impedir estos malos acontecimientos?. Muitas crianças demonstraram 

imensa vontade de responder às perguntas, então dei espaço para que elas 

falassem. A maioria comentou que o último passeio fora feito recentemente e que o 

fizeram a pé, inclusive relatando outros acidentes que viram durante esse passeio 

em resposta à terceira pergunta feita.  A última pergunta serviu para levá-los a 

descobrir o tema da aula. Induzi as crianças a chegarem até o gênero placa de 

señalización como nosso objeto de estudo. 

 Na sequência, fiz uma avaliação do conhecimento prévio das crianças através 

do reconhecimento de placas de trânsito, que foram impressas em folhas de sulfite e 

entregues a eles para que viessem à frente e mostrassem aos colegas. Esse 

momento foi importante porque, conforme as DCEs: 

 

[...] busca-se, em Língua Estrangeira Moderna, superar a concepção 

de avaliação como mero instrumento de medição da apreensão de 

conteúdos. Espera-se que subsidie discussões acerca das 

dificuldades e avanços dos alunos, a partir de suas produções. 

(PARANÁ, 2008: 70) 

 

Neste caso a avaliação serviu como subvenção para a escolha do foco das 

próximas aulas, uma vez que tomei conhecimento das placas mais desconhecidas 

pelos alunos e, levando em conta as mesmas, pude moldar as atividades propostas 

para as próximas aulas, direcionando-as ao acréscimo de conhecimento. 

Após a atividade de reconhecimento das placas, mostrei na prática, utilizando 

brinquedos, acidentes que poderiam ser evitados com elas, e questionei os alunos 

durante essa dramatização sobre a função das placas. Além disso, fui apresentando 

palavras em espanhol como: coche, calle, peatones, autobús, e outras mais às 

crianças. O uso dos carrinhos de brinquedo contribuiu para que os alunos 

dedicassem mais atenção ao vocabulário e às situações-problema. A elaboração 

desse material pedagógico foi pautada nas sugestões das Diretrizes, que permitem 

flexibilidade para incorporar especificidades e interesses dos alunos, bem como para 

contemplar a diversidade regional (PARANÁ, 2008: 69). 

A última atividade concentrou-se no uso do lúdico em sala através de um jogo 

de trânsito em espanhol, com tabuleiros e dados, que exigia dos alunos tanto a 

pronunciação, quanto o conhecimento adquirido anteriormente sobre as placas. 

Dividi a turma em grupos e entreguei a eles o material. Feita a explicação, iniciou-se 
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o jogo. Trabalhar com o lúdico em sala de aula é de suma importância, segundo 

PEREIRA (apud SILVA, 2011: 25), por que: 

 

[...] são muito mais que momentos divertidos ou simples 
passatempos e, sim, momentos de descoberta, construção e 
compreensão de si; estímulos à autonomia, à criatividade, à 
expressão pessoal. Dessa forma, possibilitam a aquisição e o 
desenvolvimento de aspectos importantes para a construção da 
aprendizagem. Possibilitam, ainda, que educadores e educandos se 
descubram, se integrem e encontrem novas formas de viver a 
educação. 

 

 Como uma forma de facilitar o ensino e de tornar as aulas mais agradáveis, o 

lúdico se converteu em uma metodologia eficaz nesse primeiro momento. 

No segundo dia de aplicação (2/3) algumas crianças mencionaram, 

primeiramente, que conscientizaram seus pais com base nos conhecimentos de 

trânsito que obtiveram nas classes anteriores. Percebeu-se, com isso, que as aulas 

foram mais que simples momentos de diversão; as crianças se identificaram com 

situações e levaram-nas até seus pais, por meio de conselhos para os mesmos. 

Depois de ouvi-las, fiz uma recapitulação do que estudamos nas primeiras aulas 

sobre o gênero placas de sinalização.  

 Na sequência, montei no quadro um jogo da memória, em língua espanhola, 

com o seguinte esquema de pares: imagem da placa / função da mesma no trânsito. 

As placas escolhidas para serem trabalhadas nesta atividade foram as de maior 

dificuldade de reconhecimento pelos alunos na avaliação feita na primeira aula. Um 

aluno por vez foi dando seu palpite, e aos poucos o painel foi se revelando. A 

brincadeira veio a reforçar o objetivo de se atentar às sinalizações no trânsito e 

seguir o que elas nos dizem, além de permitir o contato com o idioma. 

Expliquei de forma sintetizada o surgimento das placas de sinalização e das 

faixas de pedestres. Aproveitei esta explicação para enfatizar que há diferença entre 

as placas de um país para o outro, bem como as imagens e a linguagem utilizada 

podem ser distintas, visto que são diferentes culturas e diferentes necessidades que 

as placas precisam suprir. Esta explicação foi importante porque espera-se que o 

aluno “compreenda que os significados são sociais e historicamente construídos e, 

portanto, passíveis de transformação na prática social” (PARANÁ, 2008: 56).  
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 Após a explicação, levei as crianças para um passeio pelas ruas próximas à 

escola, para que elas pudessem, a partir das explicações feitas, prestar mais 

atenção às placas que cercam a instituição, buscando maior contato e atenção ao 

gênero. 

 

Um dos objetivos da disciplina de Língua Estrangeira Moderna é que 

os envolvidos no processo pedagógico façam uso da língua que 

estão aprendendo em situações significativas, relevantes, isto é, que 

não se limitem ao exercício de uma mera prática de formas 

linguísticas descontextualizadas. Trata-se da inclusão social do aluno 

numa sociedade reconhecidamente diversa e complexa através do 

comprometimento mútuo. (PARANÁ, 2008: 57). 

 

 Constatou-se nesse passeio que as crianças demonstraram interesse 

absoluto quanto ao tema, e ao final da aula discutimos sobre o passeio e as crianças 

puderam falar sobre o que viram e perceberam. 

 Para o terceiro e último dia (3/3) foi preparada uma recapitulação do 

vocabulário até então aprendido em relação ao trânsito. Inicialmente, foi perguntado 

às crianças de quais palavras lembravam-se das aulas anteriores, em espanhol, 

relacionadas ao trânsito. Boa parte das crianças citaram as básicas e mais utilizadas 

nas aulas, como: placas, coche, calle, autobús, bicicleta, etc. Tomando por base 

estas que elas sabiam, procurei relembrar outras, como: paso de peatones (cebra), 

acera, semáforo, conductores e muitas outras. 

 Foram anotadas estas palavras relacionadas ao trânsito no quadro, e na 

sequência foi entregue uma folha de sulfite para cada um dos alunos. Pedi a eles 

que fizessem um desenho relacionado a tudo que viram nas aulas anteriores e o 

dedicassem a um adulto. A ideia de dedicar o trabalho a um adulto se deve ao que 

nos dizem as DCEs sobre a necessidade de evitar a produção dos alunos como 

mero exercício de correção, e para isso eles devem ter uma finalidade comunicativa 

com outro alguém que não seja o professor.  

 Nesse desenho, os alunos puderam retratar o mau uso das placas e da faixa 

de pedestres; puderam desenhar os símbolos das placas e até mesmo passar para 

o papel o último passeio que fizeram pelo bairro. Mas esta atividade não foi um mero 

exercício de desenho. A intenção era que além de usar a criatividade das crianças, 

estas pudessem retomar o vocabulário em espanhol que foi trabalhado em sala. 

Portanto, além de desenharem, foi solicitado aos alunos que fizessem uma seta para 
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cada desenho e escrevessem em espanhol o nome de cada coisa que ali 

procuraram situar.  

 Obviamente, por se tratarem de crianças entre 5 e 10 anos, quase todas elas 

não tinham vocabulário suficiente para fazer sozinhas esta atividade, então dei o 

auxílio necessário quanto às palavras e suas devidas traduções, já que o objetivo 

principal desta atividade era que as crianças relembrassem o que foi trabalhado e 

praticassem o vocabulário. 

 Para finalizar, entreguei uma lembrança para os pequenos. Uma mini-placa 

de trânsito feita em um pirulito escrito: ¡Atención! Es Dulce. E com isso mais uma 

vez enfatizei a importância da conscientização no trânsito. 

 

Conclusão 

 

Este artigo mostrou algumas diferenças entre o ensino de línguas 

estrangeiras e de segundas línguas. Porém, em nenhum momento preocupou-se em 

compará-las, mas sim em contextualizá-las. Uma teoria de aquisição de linguagem 

em determinado contexto não pode ser generalizada. Um modelo de ensino que deu 

certo em outro país, não necessariamente dará certo no Brasil. Há a necessidade de 

se refletir sobre o papel da escola enquanto entidade social, e através da prática 

relatada isso ficou bem evidente.  

Buscou-se através do ensino de uma língua estrangeira ajudar as crianças a 

darem sentido a algo que passava despercebido em seu cotidiano, a ver com outros 

olhos suas ações diante de situações de risco; além disso, elas aprenderam que a 

língua se constrói socialmente, não somente através da fala, mas através de 

símbolos e representações como os das placas de sinalização.  

Este artigo demonstrou como o ensino de espanhol para crianças pode ser 

proveitoso, sem a necessidade de desmerecer um ensino mais tardio, mas gerando 

reflexões em torno do que, naquele contexto, era vital para as crianças aprenderem: 

serem mais conscientes no trânsito. 
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A geopoética de Euclides da Cunha 
 
 

Débora Soares de Araújo 
 

Introdução 

 

Visando outra perspectiva capaz de analisar e interpretar o momento histórico 

que o país atravessava, Euclides da Cunha propõe observar a nação através de 

pontos extremos do território nacional. O autor acreditava que esses lugares 

distantes, e mais desconhecidos do que as terras estrangeiras, poderiam pôr em 

xeque as ilusões acerca da questão identitária e do processo de modernização da 

nação1. Nessa direção, Euclides acredita que o sertão e a região amazônica seriam 

as paisagens capazes de questionar a profundidade da adesão ao modelo civilizador 

irradiado pela Europa e suas consequências. Mais que isso: sertão e floresta seriam 

os lugares de observação do choque entre o modelo europeu de modernização e as 

condições físicas, sociais, econômicas e políticas que aqui se desenharam. Já desde 

Os sertões (1902), Euclides da Cunha percebe os problemas da implantação do 

modelo europeu em solo brasileiro, e com os escritos amazônicos de Um paraíso 

perdido o autor, de certa forma, ratifica o desterramento do sertanejo, agora 

literalmente um desterrado nas terras da floresta. Nesse sentido, se configuram as 

duas paisagens fundamentais (sertão e região amazônica), que são responsáveis 

por elaborar e organizar uma visão do todo, ou seja, uma poética da terra brasileira, 

capaz de contemplar desde sua formação até sua desembocadura na (até então) 

jovem República. Na verdade a visão do autor ultrapassa a questão delimitadora do 

tempo, sendo atualíssima. Nela, encontramos, por exemplo, discussões que partem 

da ideia de formação da nação e identidade nacional, e que também vislumbram 

outras questões consequentes, atuais e importantes, desenvolvidas a partir do 

processo de modernização do país, de seus efeitos e desdobramentos. Assim 

                                                 

1 A respeito das novas perspectivas sobre a nacionalidade brasileira, a partir de sua visão amazônica, 

Euclides assevera o seguinte a Afonso Arinos, em 12 de janeiro de 1905: “Realmente, cada vez mais 
me convenço que esta deplorável rua do Ouvidor é o pior prisma por onde toda a gente vê a nossa 
terra.” (GALVÃO, GALOTTI 1997: 251). 
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sendo, a análise crítica dessas paisagens brasileiras (que compõem a geopoética 

euclidiana) põem em evidência a dinâmica das concepções nacionais através do 

tempo.  

 

Sertão e floresta 

 

Duas viagens e suas respectivas paisagens marcam a vida e a obra de 

Euclides da Cunha. Na primeira encontramos o sertão baiano, palco da Guerra de 

Canudos. Na segunda encontramos a região amazônica, palco das disputas 

fronteiriças entre Brasil, Peru e Bolívia. Das duas viagens temos respectivamente o 

nascedouro das obras Os sertões e Um paraíso perdido, sendo, esta última, obra 

que o autor não concluiu e que foi configurada (por estudiosos de sua obra) com a 

reunião de vários ensaios, trechos de obras, relatórios, discursos, cartas e artigos de 

jornal, tendo sempre a região amazônica como tema fundamental. Para o sertão da 

Bahia, Euclides foi enviado como corresponde do jornal Estado de São Paulo e sua 

missão era relatar a Revolta de Canudos. Antes mesmo de partir rumo ao sertão, o 

autor já havia escrito dois artigos sobre o conflito, intitulados: Nossa Vendéia I e 

Nossa Vendéia II 2, e neles exposto sua visão que, aliás, coincidia inicialmente com 

a visão da maioria da população brasileira: Canudos se insurgia contra a República 

e deveria ser contida. Munido de suas opiniões políticas e científicas (aqui destaco 

sua afinidade com o positivismo, o evolucionismo, e teorias raciais), Euclides entra 

no sertão. Do conhecimento previamente adquirido, o autor fez uso especial na 

observação física da flora e fauna sertaneja, bem como do clima e da formação 

geológica, porém em relação à observação do homem e a luta é possível perceber 

alguns impasses. As teorias científicas com as quais Euclides simpatizava 

inicialmente, como nos esclarece Roberto Ventura3 (1998), estavam mergulhadas na 

ideia de que as raças americanas e africanas eram degeneradas e de que havia 

uma forte relação causal entre a natureza destas terras e de seus habitantes, ambos 

vistos negativamente (em seus aspectos físico, cultural, político e religioso). Das 

                                                 

2
 Os artigos mencionados foram publicados em 1897 no jornal O Estado de São Paulo. 

3
 Ver especialmente capítulo 1 — Civilização nos trópicos?  In: Estilo tropical – História cultural e 

polêmicas literárias no Brasil (1991). No capítulo, Roberto Ventura discorre sobre as disputas 
ideológicas no novo mundo. 
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terras da América, com sua juventude caótica, animalesca e herética, surgiam 

homens quase animais, sem registro, sem cultura, sem história, e que ansiavam 

veementemente pela instalação das luzes civilizatórias vindas da Europa. Porém, 

com a experiência das viagens o autor teve a oportunidade de observar in loco todos 

esses postulados europeus, e é exatamente dessa observação que brota o choque. 

Euclides percebe que tais postulados não se aplicam inteiramente ao sertão e ao 

sertanejo. Da mesma maneira que percebe, posteriormente, já em sua viagem à 

Amazônia, que as concepções europeias e a política brasileira não davam conta de 

analisar as duras relações econômicas, sociais e políticas desencadeadas nas 

regiões da floresta. Nesse sentido, sertão e região amazônica colocam em xeque o 

ideal de progresso e de modernização da nação. Bem como colocam em conflito o 

próprio posicionamento de Euclides diante dos dois polos que marcam nossa 

consciência (inclusive literária): o primeiro, marcado pela influência do modelo 

europeu e pela necessidade de ter fortes pontos de contato com ele e o segundo, 

marcado pela busca de uma tradição nova e nossa. Diante dessa relação, Euclides 

deseja veementemente 

 

O exercício prático-imaginativo de um itinerário que busque 
interrogar os modos de produção das ilusões identitárias a partir de 
pontos extremos do território, portanto, dos limites de possibilidade 
da história e da cultura, constitui ensaio, ao mesmo tempo, do 
mapeamento de imagens e vozes de hipotéticas contracorrentes 
muitas vezes dispersas, quando não inteiramente inacessíveis, mas 
o bastante reais para converter em instáveis e rapidamente ocas a 
maior parte das representações edificantes do “Brasil moderno”. Por 
isso mesmo, ao invés de buscar de início um centro (histórico, 
político, econômico, cultural, artístico, ideológico, etc), a perspectiva 
a se adotar é a do inventário de signos desviantes, à margem – 
deslocados, enfim, das cristalizações monumentais, ruiniformes ou 
deletérias do corpo da pátria”. (HARDMAN 2009: 310). 

 

É nesse feixe de relações conflituosas que Euclides formula sua geopoética, 

ou seja, sua tentativa de análise dialética do país, pois essa é a análise capaz de 

abarcar conceitos e experiências, ciência e arte, literatura e história e, assim, capaz 

de interpretar o Brasil. 
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A percepção de uma geopoética 

 

É no livro A geopoética de Euclides da Cunha, de Ronaldes de Melo e Souza 

(2009) que surge de forma direta o tema da geopoética elaborada por Euclides. O 

pesquisador esclarece: 

 

Geopoética significa poética da terra. A expressão inédita 
corresponde à originalidade da ficção narrativa de Euclides da Cunha 
no contexto nacional e internacional. A tese que se pretende 
demonstrar é que o autor de Os sertões e de Um paraíso perdido se 
notabiliza como um dos maiores poetas da prosa de ficção no vasto 
domínio da literatura ocidental (SOUZA 2009: 7). 
 

Para Souza, parece haver certa divisão na feitura da geopoética de Euclides 

da Cunha. Esta seria o resultado da união de duas poéticas da terra. A primeira 

seria um trabalho do Euclides ficcionista a utilizar várias máscaras narrativas (em Os 

sertões e Um paraíso perdido) e a segunda se constituiria no trabalho do Euclides 

cientista (ao escrever conferências, cartas, artigos, ensaios etc.).  

  

O estatuto calculado do vigor da inspiração artística e do rigor 
científico da reflexão, que decorre do projeto euclidiano do consórcio 
da ciência e da arte, se patentiza na elaboração de duas poéticas da 
terra (SOUZA 2009: 7). 

 

Sobre as duas geopoéticas Souza complementa: 

 

A primeira comparece na elaboração no estatuto do narrador e na 
trama imagética de Os sertões e Um paraíso perdido. A segunda se 
compagina numa série de textos teóricos, repartidos em ensaios, 
estudos, artigos, crônicas, discursos, prefácios, conferências e 
cartas. A terra como personagem privilegiado na representação 
literária e o consórcio da ciência e da arte como procedimento 
poético de composição constituem o anverso e o reverso da versão 
euclidiana da poética da terra (SOUZA 2009: 129). 

 

Aqui é necessário marcar, mesmo que antecipadamente, a crença na 

existência de uma geopoética multiperspectivista que não separa, em duas vias, a 

tessitura do texto de Euclides, mesmo porque Um paraíso perdido é resultante da 

reunião de vários ensaios, relatórios, artigos de jornal, discursos, cartas, 

documentos oficiais, e em boa parte desses textos a verve poético-artística de 
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Euclides, inseparavelmente, se faz presente. O autor é um antigo moderno, como 

nos diz Francisco Foot Hardman 

 

Sua literatura, alheia a escolas estéticas fechadas, cavava espaços 
na luta contra os limites extremos do habitat humano. Forjava assim, 
nesse confronto do vazio, um estilo único. Não só estilo, mas gênero 
único, híbrido, mestiço, inclassificável e, por isso mesmo, desde sua 
primeira aparição, inteiramente moderno. (HARDMAN 2009: 49).  

 

O gênero único, inclassificável e mestiço de Euclides se dá exatamente por 

embaralhar a noção de gêneros literários, por borrar suas fronteiras e ficar satisfeito 

com tal feito, buscado insistentemente pelo autor ao longo de toda sua obra. Já que, 

como nos alerta Nicolau Sevcenko, a “preocupação de realizar uma síntese entre a 

linguagem literária herdada e a elocução científica do presente é, pois, consciente e 

constitui uma verdadeira obsessão para Euclides” (SEVCENKO 2003: 161). Sua 

conflituosa poética da terra, às vezes contraditória, se pauta na eleição da paisagem 

como personagem privilegiado.  É ela que, presente ou evocada, concreta e 

subjetiva, ajuda a questionar e conduzir as obras, colocando-se como princípio de 

descoberta, de mediação. Dessa maneira, Euclides da Cunha transforma a 

paisagem em tema e meio. Aliás, Os sertões e Um paraíso perdido são dessas 

obras em que as paisagens assumem o papel de motor dialético — a construir 

imagens do Brasil através do vertiginoso jogo de figuração e transfiguração dos 

espaços. É partindo da importância e do papel das paisagens que se afirma que 

Euclides compõe uma geopoética profunda e complexa do Brasil, capaz de 

vislumbrar a distância geográfica, histórica, antropológica, social e política entre o 

sertão e a floresta, entre Canudos e as disputas nas terras amazônicas, o rio Vaza-

Barris e o rio Purus, o sertanejo e o seringueiro, o Hércules Quasímodo e o Judas 

Asverus. Nesse sentido percebe-se que a noção de paisagem, que emerge da obra 

de Euclides, é questão complexa e necessita ser bem analisada; porém, por agora 

encontramos certo eco euclidiano na noção formulada por Milton Santos, que nos 

diz que a paisagem é “um conjunto de formas que, num dado momento, exprime as 

heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre homem e 

natureza” (SANTOS 2000: 103). Santos assinala ainda o caráter transtemporal da 

paisagem, capaz de unir objetos passados e presentes em uma construção 

transversal que revela um aspecto de palimpsesto (SANTOS 2002: 103).  
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Aliar a obra mais conhecida de Euclides (Os sertões) com a menos conhecida 

(Um paraíso perdido) é procedimento relativamente recente nos estudos euclidianos, 

exatamente pelo pouco conhecimento que se tem sobre Um paraíso perdido. Tal 

relativo desconhecimento, como esclarece Willi Bolle (2005), se dá basicamente por 

três razões: pelo ofuscamento de Os sertões, considerado a obra prima do autor e 

integrante da literatura universal, pelo caráter fragmentário, que deixa este texto em 

desvantagem diante de uma obra conclusa, e ainda pela própria temática 

amazônica, que continua ocupando um lugar apenas marginal na consciência geral 

de grande parte da população brasileira, inclusive dos intelectuais. É exatamente 

Willi Bolle (2005) quem sugere o esboço comparativo entre Os sertões e Um paraíso 

perdido. Em seu texto, cujo objetivo principal é a construção de um “conciso roteiro 

de leitura” dos escritos amazônicos de Euclides, Willi Bolle destaca a presença dos 

“moldes de composição” de Os sertões na formulação de Um paraíso perdido. 

Nesse esboço de comparação, o interesse recai especialmente sobre as 

características de composição e estilo, que emergem na organização em três partes 

de Os sertões (A terra, O homem, A luta) que, por vias diversas, ressurge na obra 

inconclusa de Euclides. Dessa maneira, pautada na indicação do estudo 

comparativo de Os sertões e Um paraíso perdido, na crença no gênero mestiço do 

autor e na sua importância para os estudos brasileiros é que se configura a base da 

pesquisa sobre a geopoética euclidiana. 

 

Considerações finais 

 

A geopoética de Euclides da Cunha é responsável por constituir uma imagem 

profunda do Brasil, capaz de dar conta da difícil tarefa de pensar o país na 

passagem do século XIX para o XX. O estudo articulado das obras de Euclides é 

imprescindível, pois ele foi, e continua sendo, autor fundamental dentro do 

pensamento social brasileiro. Ter a percepção dessa obra como um todo é, sem 

dúvida, um passo importante para entender o ambicioso projeto de Euclides, que é, 

partindo de pontos ignotos, interpretar aquilo que se pode chamar de uma civilização 

brasileira. 

Dessa forma, aliando a constatação dos reduzidos trabalhos acadêmicos que 

têm como eixo principal (ou mesmo secundário) a análise comparativa de Os 
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sertões e Um paraíso perdido e a crença de que Os sertões (mesmo com uma vasta 

produção crítica) ainda suscita questões a explorar, é que creio valer a pena ouvir o 

apelo de Marco Lucchesi a nos dizer que: 

 

É hora de dizer adeus a Euclides da Cunha. Como quem se liberta 
de um incômodo fantasma, perdido nas páginas da história da 
literatura, que já não assombra – anêmico e distante -, preso nas 
malhas das antologias que repisam os episódios de um só livro [...] 
Como se a obra de Euclides, cortada em trechos irregulares, não 
fosse mais que uma espécie de relíquia veneranda, afogada na 
poeira de um século [...] Hora de dizer adeus ao Euclides fora da 
obra, desfigurado não apenas - e tão tristemente - em seus despojos, 
como também no vigor de suas ideias. 
Dizer adeus ao Euclides parcial para voltar à leitura generosa 
daquelas páginas vibrantes que assombram e arrebatam como 
poucas – e reunir aqueles estilhaços num quadro mais profundo e 
articulado. Apenas Euclides. Mas integralmente. O da grande prosa 
poética, onde se alternam desertos de água e pedra [...] para a qual, 
não restam dúvidas, é tempo de voltar (LUCCHESI 2009: 7). 

 
 

Voltar à obra de Euclides, sob este outro prisma, é realmente uma 

necessidade, especialmente porque o autor sempre esteve preocupado em ver de 

outros pontos, em ter outras perspectivas daquilo que foi seu maior desafio: 

entender o Brasil. 
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Presença do Espaço em Vila Socó: Libertada, de Marcelo 

Ariel 

 

 

Diamila Medeiros dos Santos 

 

Introdução 

 

O presente trabalho tem como objetivo o exame de um recorte do livro 

Tratado dos Anjos Afogados (2008), de Marcelo Ariel, poeta nascido no ano de 

1968, em Santos, litoral paulista, que se mudou para Cubatão ainda criança e, 

desde então, vive nesta cidade que já foi apontada como a mais poluída do mundo 

na década de 80. Ariel desenvolveu uma série de atividades como pedreiro e 

faxineiro, e é proprietário, desde 1988 do sebo itinerante “O invisível”. 

 

Marcelo Ariel 

 

O poeta já publicou diversos livros, entre eles: Me enterrem com a Minha AR-

15, em 2007; Tratado dos Anjos Afogados em 2008; O Céu no Fundo do Mar em 

2009; sendo sua mais recente obra o livro Retornaremos das cinzas para sonhar 

com o silêncio, lançado pela editora Editora Patuá. Os livros foram publicados por 

selos independentes, editoras menores ou então através de edições artesanais ou 

cartoneras1. Algumas dessas produções aparecem, inicialmente, nos sites mantidos 

por Ariel2, para depois tornarem-se livro impresso. 

Em seus poemas se alternam e entrelaçam alusões a um elenco de artistas e 

obras oriundos de várias modalidades e propostas estéticas diferentes. Nota-se o 

                                                 

1
 As edições cartoneras, iniciaram-se na Argentina com o coletivo Eloisa Cartonera (2003), e depois 

se espalharam pela América Latina. São produções editoriais que se valem do aproveitamento de 
papelão na confecção de livros, constituindo assim um veículo de divulgação literária alternativo ao 
universo das grandes editoras comerciais. No Brasil, as publicações de Marcelo Ariel saíram pelo 
selo Dulcinéia Catadora de São Paulo-SP, Sereia Ca(n)tadora de Santos-SP, Edições Caiçaras de 
São Vicente-SP e Rubra Cartonera de Londrina-PR. 
2
 Ariel mantém o blog: http://teatrofantasma.blogspot.com.br/. 
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quanto o contato com certas fontes de produção artística ou até mesmo filosófica 

modulou sua obra e o quanto elas se associaram para constituir a própria estética do 

poeta, embora, por vezes, a compreensão do tipo de relação que o poeta estabelece 

entre essas fontes não seja de fácil acesso. 

Os fatores que constituem a voz poética de Ariel passam pela incorporação 

de outras matrizes artísticas, como o rap e as HQ’s, e se convertem, aliados às 

referências já mencionadas, em apontamento direto nos poemas, seja através de 

dedicatórias, seja através da alocação dos nomes de artistas e pensadores e de 

suas obras no interior dos poemas ou, até mesmo, através da incorporação da forma 

da expressão poéticas de alguns autores. 

Há ainda o fator do espaço da cidade, especificamente Cubatão, que entra de 

forma manifesta em um grande número de poemas, sobretudo na seção observada 

neste trabalho. Tendo em vista o tipo de representação observada: parece-nos que, 

em Ariel, o mimetismo proveniente de uma “poética da cidade” configurada, 

sobretudo, nas produções marginais contemporâneas, cede lugar a um tipo de 

construção que, com base na profusão de alusões, cria um mecanismo outro de 

relação com o real que se expande até tocar em questões metafísicas e 

transcendentes.  

Assim, dentre as inúmeras inquietações trazidas pela lírica de Ariel, que 

transita entre o brutal, o sublime, o etéreo e o caótico, interessa discutir aqui as 

relações com o espaço, seja esse espaço o da cidade industrial objetivamente 

figurada ou o espaço da subjetividade no qual se dá a construção de seu eu-poético. 

Parece-nos que a poesia de Ariel se constrói da tensão entre esses dois, sem que 

haja a hierarquização de um em detrimento do outro. 

O poeta, devido a alguns de seus dados biográficos (negro, pobre, sem 

escolarização formal), acaba por suscitar o rótulo primário de “marginal”, que o 

insere em certo nicho da produção brasileira contemporânea3 que, no entanto, não 

comporta sua produção poética. Benito Martinez Rodriguez, em seu texto 

denominado “Scherzi-rajadas líricas: balas e baladas na dicção poética de Marcelo 

                                                 

3
 Um dos aspectos mais importantes no que concerne a essa não inclusão de Ariel na produção 

marginal contemporânea é a própria negação do poeta ao rótulo, o que pode ser observado na 
entrevista dele à jornalista Marcella Chartier. 
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Ariel” (2013), salienta o aspecto problemático de incluir a obra do autor sob certa 

alcunha de “literatura marginal” e também reitera o aspecto da combinação de 

repertórios já anteriormente mencionado aqui: 

 

[Na obra de Ariel] A combinação entre repertórios de corte erudito e 
excertos da crônica policial, se não é inédita nas dicções da arte 
moderna, decerto não se produz no quadro dominante daquilo que 
se vem referindo, desde a década passada, como literatura marginal 
[Grifo do autor]. (RODRIGUEZ, 2012, s/p). 
 

A cidade representa em sua obra não apenas um objeto de denúncia social 

que denota certo “engajamento” desgastado, mas também um microcosmo no qual, 

a partir de catástrofes ambientais, sonhos, espelhos, organizações criminosas, se 

constrói um eu que transfigura o real a partir de uma reflexão intensa sobre as 

possibilidades de representação desse real através da poesia.  

Luis Alberto Brandão, em seu texto “Breve história do espaço na Teoria da 

Literatura”, aponta algumas tendências da Teoria Literária do século XX no que 

concerne à abordagem do espaço. Pensando na “historicidade do espaço”, Brandão 

destaca o estudo “das transformações da mais persistente e complexa forma de 

organização espacial humana: a cidade” (BRANDÃO, 2005:116) e sua associação a 

outras formas de espaço, como, por exemplo, o próprio espaço da casa, enquanto 

habitação humana. 

Em relação à Teoria Literária, para o autor, as reflexões quanto ao espaço 

não têm sido uma opção destacada nessa área do pensamento devido à 

prevalência, no século XX, de teorias imanentistas, isto é, que se recusam a “atribuir 

à arte o papel de representação da realidade” (BRANDÃO, 2005:118). Dentre essas, 

ele destaca as teorias vinculadas ao Estruturalismo, dentro das quais o espaço 

observável na obra seria o “espaço da linguagem”. No entanto, há outras 

perspectivas, nas quais a ideia de uma relação de representação a partir do real é 

totalmente possível. Em relação a isso encontraríamos as teorias vinculadas aos 

Estudos Culturais, que se traduzem exatamente na “retomada da noção de literatura 

como representação, ou seja, de uma revalorização da perspectiva mimética” 

(BRANDÃO, 2005:124). 

Parece-nos que ambas as possibilidades, seja a que valoriza o espaço da 

linguagem, seja a que vê como aspecto central a noção de representação mimética 

do real, não se traduzem como opções válidas na tentativa de compreensão do 
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trabalho poético no geral e, especificamente, do trabalho de Marcelo Ariel, devido à 

hipótese já apresentada de que o estilo ou a estética do poeta se constrói 

exatamente no limiar entre esse espaço da linguagem e das reflexões acerca dela 

mesma e o espaço como representação do real. 

 

Tratados dos Anjos Afogados 

 

Tratado dos Anjos Afogados agrega parte da produção do poeta construída 

durante cerca de vinte anos, período durante o qual seus escritos foram sofrendo 

modificações até chegarem à forma apresentada na publicação no ano de 2008. O 

livro saiu pelo selo editorial independente LetraSelvagem, Os poemas reunidos na 

obra estão agrupados em seis subdivisões internas:  

 

- I) “Vila Socó: Libertada”, que apresenta vinte e seis poemas; 

- II) “Scherzo-rajada”, com quatro poemas; 

- III) “Oceano Congelado”, a maior parte com sessenta e quatro poemas; 

- IV) “Esse invisível fantasma”, com nove poemas; 

- V) “Autobiografia total e outros poemas”, composto de vinte e dois poemas; 

- VI) “Me enterrem com minha AR 15” (Scherzo-rajada 2). Com dezoito poemas, esta 

seção do livro já havia sido publicada anteriormente pelo selo Dulcinéia Catadora, no 

entanto, na versão de 2008 há o acréscimo de alguns poemas inéditos o que é 

anunciado na abertura da sequência de poemas. 

 

Partiremos agora para o exame da seção “Vila Socó: Libertada”, para que 

possamos investigar as relações entre a construção estética de Ariel e nossas 

suposições quanto ao conceito de espaço na obra deste autor. Essa seção do livro 

possui, como já apontado, vinte e seis poemas, distribuídos na seguinte sequência: 

 

- “O Espantalho”; 

- “Moto descontínuo”; 

- “Caranguejos aplaudem Nagasaki”; 

- “Sonho que sou João Antônio sonhando que é Fernando Pessoa”;  

- “Catálogo do fim: Pensando em Klimt e Gottfried Benn”; 

- “O reflexo de K.R.”;  
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- “A revolução”; 

- “A pergunta e a resposta”; 

- “A pergunta e o mito”; 

- “Eco”; 

- “A reunião”; 

- “A cosmicidade de tudo”; 

- “Vila Socó libertada”; 

- “Praça Independência-Santos”;  

- “Jardim Costa e Silva-Cubatão”; 

- “Carandiru geral”; 

- “Cena comum”; 

- “O Bode”; 

- “Como as palavras”; 

- “Com Miles Davis na Serra do mar”; 

- “O enigma”; 

- “Em Cubatão”; 

- “O amor”; 

- “Paradoxo”; 

- “Rimbaud”; 

- “Ontologia e merda”. 

 

Nesta seção do volume há um bloco de poemas nos quais conseguimos 

observar referências mais nítidas ao espaço da cidade, o que dá a eles um caráter 

mais colado à noção do espaço na literatura enquanto representação do real. Os 

poemas são:  

 

- “O espantalho”, 

- “Caranguejos aplaudem Nagasaki”,  

- “Catálogo do fim”,  

- “A revolução”,  

- “Vila Socó libertada”,  

- “Praça Independência-Santos”,  

- “Jardim Costa e Silva-Cubatão”,  

- “Carandiru Geral”, 
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- “Cena Comum”,  

- “O bode”,  

- “Em Cubatão”,  

- “Paradoxo”, 

- “Rimbaud Rock”,  

- “Ontologia e Merda”.  

 

No restante dos poemas, a ideia de espaço se desloca do aspecto do 

espelhamento da cidade e da vida de seus habitantes, indo em direção à outra 

noção de construção espacial. Parece haver, nesses poemas, interesses outros que 

não se restringem a uma ideia de representação mais colada à realidade. Seguem 

os títulos dos poemas: 

 

- “Moto descontínuo”, 

- “Sonho que sou João Antônio sonhando que é Fernando Pessoa”, 

- “O reflexo de K.R.”,  

- “A pergunta e a resposta”,  

- “A pergunta e o mito”, 

- “Eco”,  

- “A reunião”, 

- “A cosmicidade de tudo”, 

- “Como as palavras”, 

- “Com Miles Davis na Serra do Mar”,  

- “O enigma”, 

- “O amor”. 

 

Em cada um desses blocos, encontramos poemas paradigmáticos no que 

concerne ao tipo de “noção topográfica”4 que temos de Ariel e, com base nisso, 

apresentaremos aqui dois desses poema e traçaremos nossas observações com o 

                                                 

4
 Pensamos a “topografia” da poesia de Marcelo Ariel no que concerne à tensão da representação do 

real em sua obra estética e à criação de um espaço outro de linguagem que não se restringe a essa 
representação, como enunciado na introdução, como nossa hipótese de trabalho. 
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objetivo de construir algumas possíveis interpretações para esta parte de seu 

trabalho. Para tanto, escolhemos o primeiro poema do livro que já parece apontar 

para uma ideia de relação com o espaço que nos pode ser interessante. Segue sua 

transcrição: 

 
O ESPANTALHO 

 
para crianças 

 
no meio do lixão 

visão do alto 
uma calça e uma camisa 

São a 
evocação do corpo 

de um homem 
sem sapatos 
suas mãos 

dois urubus rasgando um saco 
sua cabeça 

um rato  
(ARIEL, 2008, p. 21) 

 
Os depósitos de lixo são normalmente direcionados a regiões mais distantes 

da cidade não só pelo mau cheiro, mas também pelo risco de contaminação trazido 

pela grande quantidade de lixo. Mas o crescimento contínuo dos grandes centros 

urbanos, sobretudo das denominadas Regiões Metropolitanas das grandes cidades, 

vai estendendo a cidade até os lugares nos quais se localizam esses “lixões”. Para 

além disso, muitos terrenos baldios dentro das cidades, acabam se tornando 

depósitos de dejetos devidos à ineficiência da coleta e destinação do lixo produzido 

pelas pessoas, indústrias e afins. Isso somente para introduzir uma imagem que é 

comum a muitos moradores das cidades: o lixo como constituinte da paisagem 

urbana, o que insere diretamente na proposição inicialmente apresentada esse 

poema do primeiro bloco. Esse poema fala diretamente do espaço urbano e de suas 

implicações. 

Mas não se restringe a isso. A ideia de algo que simula um corpo humano 

através de um acumulado de lixo e animais ligados à sujeira e à decomposição 

(ratos e urubus) constitui o centro deste poema. Há, no espaço do lixão e nessa 

figura grotescamente semelhante a um homem, aquilo que a cidade expurga tendo 

em vista sua falta de utilidade no universo produtivo: o resto após os ciclos de 

produção e consumo, e o homem — deteriorado — incapaz de participar de 

qualquer um dos ciclos de produção e consumo. É importante observar: a voz que 
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enuncia o poema oferece o seu espantalho "para crianças” como quem oferece um 

brinquedo, e há aqui certo grau de ironia, pois não nos é estranha a imagem de 

crianças que auxiliam seus pais em meio aos lixões, embora ela seja, no mínimo, 

bárbara.  

Outro aspecto que merece destaque é o lugar de onde olha essa voz que 

enuncia o poema: de cima para baixo, o que permite uma visada totalizante que 

reconfigura o lixo em homem. Daí a semelhança entre um apanhado de lixo e um 

simulacro de homem: o eu poético transfigura o real e, a partir de seu escudo de 

linguagem, o ressignifica, expandindo suas possibilidades.  

Essa visão vertical é fundamental para a concepção do poema, uma vez que, 

visto do chão, dos que se colocam no mesmo nível, aquele acumulado de lixo não 

se converte na imagem do espantalho. Isso enuncia a própria ideia do trabalho 

poético de Ariel que parece apontar para as possibilidades da poesia de ver além do 

real e construir, assim, uma crítica em relação a este. Podemos observar também o 

aspecto do grotesco apontado por Friedrich, em seu livro A Estrutura da Lírica 

Moderna, como a reconfiguração do feio, não como a mera oposição ao belo, mas 

como um valor em si, e que se tornou uma das características da lírica moderna. 

 Na sequência transcrevemos, ainda, um segundo poema que, inicialmente, 

parece ser muito distante do primeiro apresentado, mas ele é interessante 

exatamente pelo tipo de movimento realizado em seu interior.  

 
SONHO QUE SOU JOÃO ANTÔNIO 
SONHANDO QUE É FERNANDO PESSOA 

 
Num subterrâneo Letes ou num Eufrates interno 
Tocando ramos de invisível água ou fazendo círculos 
Com pedrinhas atiradas num Tejo etéreo 

 
Não importa... 

 
A quimera-esfinge me espera em todas as margens tendo à sua 
direita Sá Carneiro e Antero que riem do riso de Cérbero, quando por 
eles passo, sou acordado e como se sonhasse vou ao encontro de 
Adília Lopes que está dançando nua na fonte cercada por uma 
auréola de baratas brancas, Adília me aponta uma carreira de 
formigas subindo aos céus, onde nuvens formam o rosto de Dante, 
sentado cá embaixo e desta vez desperto, vejo um anjo torto de oito 
asas lendo perto da casa de Adélia Prado. Sabendo da existência de 
uma igreja ali defronte, pergunto ao anjo: “E aí, meu irmão, veio pra 
missa?”. O anjo diz: “Não vim pelas formigas”. “E Deus?”, volto a 
perguntar. “Está lá ouvindo Bach”. Vou até a igreja, empurro a porta e 
entro num terreno baldio onde anjos sem asa jogam bola com 
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moleques sem camisa, todos muito felizes como se realmente 
existissem. (ARIEL, 2008, p. 26). 

 

 O universo do sonho é recorrente na lírica de Marcelo Ariel e parece ser o 

lugar onde o autor consegue soldar conexões entre suas referências. Há neste 

poema certa refundição entre os universos distintos da tradição Ocidental 

representados por Pessoa e Bach e os universos que forjam certa linhagem de 

construção de uma identidade nacional — já fracassada — nas pessoas dos 

escritores João Antonio e Adélia Prado.  

Na abertura do poema há a tentativa de definir-se o local onde se dá esse 

sonho através da nomeação de três rios: o Letes que se localiza no Hades, segundo 

a mitologia grega; o Tejo, rio de Portugal referenciado por Fernando Pessoa em 

seus poemas e também o Eufrates, importante rio da Mesopotâmia. E através da 

evocação desses rios o poeta transita, logo de início, entre o aspecto mimético (ao 

referir-se a rios que existem no mundo) e o aspecto da criação de um mundo outro 

através da linguagem ao evocar o rio da mitologia. Mas, logo em seguida, a poesia 

enuncia: “não importa...”, como quem diz que o onde se passa o sonho talvez seja 

secundário, o que importa é o sonho em si mesmo e, nesse lugar do sonho, é 

possível que os rios do mundo se encontrem com os rios mitológicos. O sonho é, em 

si mesmo, a possibilidade de construção do real. 

Neste sonho, há, no entanto, um sonho dentro de outro, pois esse eu-lírico 

sonha que é João Antonio, enquanto este sonha que é Fernando Pessoa. João 

Antonio, um dos grandes nomes da produção literária brasileira do século XX, 

estabeleceu sua produção sob certo liame “marginal” muito específico, mais 

relacionado a uma patuleia de malandros que buscavam algum tipo de possibilidade 

de sobrevivência em meio à exclusão. E esse João Antonio ainda sonha que é 

Fernando Pessoa, poeta que levou ao extremo a impossibilidade de definição do eu 

através de seus inúmeros heterônimos. Dessa forma, vemos, mais uma vez, a 

tensão instaurada entre a noção de representação do real — colocada ali pela figura 

de João Antonio — e a noção de criação do real — que se relaciona à figura de 

Fernando Pessoa. E interessante é que o que estaria mais colado à realidade (João 

Antonio) sonha em ser o que cria a realidade através da linguagem. 

 Há ainda, a referência a Dante, pois as formigas constroem um rosto 

semelhante ao seu e o anjo diz que “veio pelas formigas” como quem diz que veio 
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através de Dante ou à procura dele. E nisso encontramos o próprio poeta falando, 

pois sua imersão e trânsito em outros mundos e ideias que não os da periferia, da 

pobreza e da violência se deram através da arte, sobretudo da literatura. Mas como 

viver nesse sonho, nesse universo da literatura — mesmo que em muitos momentos 

ele se converta em inferno, mesmo que o trânsito por ele seja acompanhado de uma 

quimera-esfinge (o monstro das questões suscitadas pelo universo artístico) — 

parece não ser a solução, o sonho-delírio termina com o poeta entrando na igreja. 

Mas, a igreja não existe — afinal, deus está morto há muito tempo, tendo em vista 

que nunca se comprometeu muito com os problemas dos homens — é apenas um 

terreno baldio, onde os anjos jogam bola com moleques descamisados. Mas eles 

também não existem, nem os anjos nem os meninos, como quem enuncia o tipo de 

indigência a que se está destinado em alguns lugares. 

Neste poema, há um tipo de movimento que nos retira do metafísico para 

cairmos no real. Por isso, ao iniciarmos a leitura do poema em questão, temos a 

impressão de que ele se inscreverá em outro espaço no qual não há a possibilidade 

de encontrarmos a representação da experiência; mas isso é rompido. Dessa forma, 

o trânsito entre esses espaços é o que dá certa voz ao poema, que impede a adesão 

a qualquer uma das possibilidades (representação da experiência em detrimento da 

reflexão metafísica). Só é possível fazer poesia quando os universos se entrelaçam. 

Da mesma forma como pudemos observar no poema Espantalho, que nos mostra o 

trânsito entre uma visão factual e uma possibilidade de visada deslocada, a do 

artista, sobre um fato casual. 

 

Considerações Finais 

 

Parece-nos que a característica central desta seção do Tratado dos Anjos 

Afogados é a tentativa de apreender o real — da cidade, da tragédia urbana e 

industrial, da violência, da periferia — através da linguagem. Mas essa tentativa 

percebe-se impotente, e é nesse sentido que ora vemos, dentro do próprio poema, o 

surgimento do metafísico entre esses que olham mais diretamente para a cidade, e 

também o processo inverso. 

Esse entrelaçamento dos poemas (e dentro dos próprios poemas) de Ariel 

apresenta o tipo de experiência paradoxal segundo a qual a experiência estética é 

“tão mais vinculada à realidade quanto mais exercita sua autonomia em relação a 
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ela; tão mais penetrante e abrangente quanto mais aberta e especulativa” 

(BRANDÃO, 2005:126). Ao construir uma poesia fortemente ancorada no real, mas 

que se movimenta rumo a outras instâncias reflexivas, que ainda são o real à medida 

que são constituídas de linguagem (nosso real primordial), parece haver a 

potenciação da própria experiência no mundo, através da experiência estética, uma 

vez que é nessa própria experiência estética que podemos tomar consciência do 

brutal, do catastrófico de nossa vida contemporânea. O que não se dá apenas 

quando nos confrontamos com situações limite, mas também quando nos damos 

conta da impossibilidade de acessar o real através de nossa experiência 

comunicativa primordial: a linguagem.  

Com Ariel podemos transitar entre a tradição literária ocidental, a cidade 

industrial, a periferia, o presídio de segurança máxima, sem nos esquecermos dos 

questionamentos primordiais quanto a nossa existência e a forma como a linguagem 

pode ou não transfigurá-la. 
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A viagem do paraquedas na toca do coelho: questões 

acerca do nonsense em Altazor, de Vicente Huidobro 

 

 

Iamni Reche Bezerra 

 

Huidobro e a literatura latino-americana 

 

 Foi em 1888 que o termo “Modernismo” foi utilizado para se referir à produção 

latino-americana pela primeira vez, em um artigo de Ruben Darío chamado “La 

literatura centro-americana”. Naquela altura, o poeta nicaraguense se referia ainda a 

um novo espírito literário que via surgir, mas foi com a publicação de Azul... naquele 

mesmo ano que as ideias modernistas vieram à tona com um aperfeiçoamento 

estético, especialmente na prosa, demonstrando se tratar de um importante 

movimento literário. Do Modernismo, participaram todos os países da América 

Latina, produzindo a maior parte deles diversos livros por autor e sendo talvez o 

movimento de maior produção em termos quantitativos. O principal ideal modernista 

talvez tenha sido o de incluir a literatura da região no contexto mundial, sobretudo na 

Espanha: 

 

Foi, pois, o modernismo para os escritores de fim-de-século da 
América Latina uma tomada de posse do mundo, mas foi também 
uma tomada de consciência de seu tempo. Dirigindo os olhos para 
além do esgotado romantismo espanhol, os criadores do movimento 
percebem, talvez vagamente, que no mundo surgiu uma imensa 
onda revolucionária de renovação formal e da sensibilidade, e 
decidem tomar parte nela com sua própria expressão. (MARTÍNEZ 
1972:70)  
 

 Mas a influência europeia seguia evidente em seus poemas. Da França, 

buscaram o rigor formal parnasiano e a musicalidade e imaginação simbolistas, 

chegando mais tarde a serem denominados seus poemas de “galicismos mentais”, 

termo cunhado por Juan Valera. A verdade é que havia pouco de América Hispânica 

em suas produções. O que havia era uma “tentativa poderosa para fazer parte do 

mundo e do tempo, para fazer ressoar nesta América todas as vozes significativas 

daquela hora e para soar junto com elas” (MARTÍNEZ 1972: 74).  
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 A introdução da temática modernista aqui é importante porque são oriundos 

dela os movimentos de vanguarda. Duas frentes foram abertas, ambas de reação ao 

Modernismo, a partir da segunda década do século XX: aquela denominada Pós-

modernismo, cuja reação foi relativamente moderada representando mais bem uma 

correção dos excessos modernistas; e aquela denominada Ultra-modernismo, que 

vem a representar na realidade uma série de movimentos que tinham em comum o 

caráter de grande inconformidade e de apreço pela revolução a partir da “tradição de 

ruptura”.   

 É dentro das diversas expressões reunidas no que se denominou Ultraísmo 

que se encontra o Criacionismo de Vicente Huidobro (1893 – 1948). Esta estética é 

reconhecida como uma das mais importantes dentro dos movimentos de vanguarda 

latino-americanos, e representa a independência da literatura no que diz respeito à 

antiga imitação da natureza, sendo o autor responsável por criar uma realidade 

própria. Com isso, a literatura passa a não ter mais relação obrigatória com a 

realidade empírica, e, para tanto, o autor ocupa o papel de Deus na atividade da 

criação. Do manifesto Non serviam (1914), se destaca o seguinte trecho: 

 

Y he aquí que una buena mañana, después de una noche de 
preciosos sueños y delicadas pesadillas, el poeta se levanta y grita a 
la madre Natura: Non serviam. Con toda la fuerza de sus pulmones, 
un eco traductor y optimista repite en las lejanías:«No te serviré». 
[…] Ese non serviam quedó grabado en una mañana de la historia 
del mundo. No era un grito caprichoso, no era un acto de rebeldía 
superficial. Era el resultado de toda una evolución, la suma de 
múltiples experiencias. (HUIDOBRO 1914: s/p) 

 
 A partir deste manifesto, Huidobro instaurou uma nova proposta literária, 

sendo sua obra Altazor (1934) o maior projeto criacionista. Dividida em sete cantos, 

a obra representa a queda de Altazor, passando por diversos momentos poéticos, 

desde os mais tradicionais — como a ode ao feminino no segundo canto — quanto 

os de reformulação poética — como se percebe no último canto, onde a linguagem 

parece atingir o limite da própria existência. 

 

As vanguardas e o nonsense 

 

A proposta criacionista acabou por revelar uma nova forma de lidar com a 

realidade, e se aproxima de alguma maneira do gênero literário nonsense, sobretudo 
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pelo modo de se portar diante da realidade/natureza, não mais sob o 

posicionamento da submissão. Isso se dá através de alguns elementos pontuais que 

procuraremos estudar a seguir.  

O nonsense na literatura não foi uma criação inglesa, ao menos não na sua 

totalidade. Lúcia Bastos, na obra Anotações sobre leitura e nonsense (2001), afirma 

que ele já podia ser encontrado “através dos bobos de Shakespeare, nos livros de 

gracejos elisabetanos, em cantigas, em fatrasies e sotties francesas, ou nas 

fantasias lingüísticas eruditas de Skelton” (BASTOS 2001:91). O que existiu a partir 

de Carroll e Lear foi uma produção extremamente característica, que evidentemente 

dialogava com esses momentos antigos de nonsense descritos por Bastos, mas que 

também atrelava à literatura outros elementos responsáveis por instaurar o gênero 

nonsense. Segundo Gabriela Nascimento:  

 

(...) o que torna os dois autores os primeiros e únicos representantes 
do gênero é a imprevisibilidade. As obras anteriores ao nonsense 
vitoriano logo se tornam transparentes ao leitor, que facilmente 
descobre sob qual mecanismo ela foi escrita. No nonsense vitoriano, 
mesmo quando a chave para a interpretação é dada, e quase todos 
os poemas de Carroll são comentados pelos personagens no livro, 
ela só serve para aumentar ainda mais as dúvidas e a mistificação. 
(NASCIMENTO 2009:28) 

 
É imprescindível esclarecer, antes de mais nada, que não se pretende aqui 

orientar um pensamento que situe a produção de Huidobro dentro do gênero literário 

nonsense, cuja raiz remonta à literatura inglesa do século XIX, contexto bastante 

distinto do que se percebia na América Latina do século XX. Seriam vários os 

elementos que distinguem tal gênero do que representaram as vanguardas latino-

americanas. A verdade é que a obra literária é sempre aquilo que dela já foi dito, 

mas também é algo para além disso. A aproximação entre Huidobro e Carroll se 

sugere a partir das próprias obras: são elementos inaugurados por Carroll e Edward 

Lear que interessaram a grandes autores de vanguarda não apenas latino-

americana. Percebem-se reflexos dessa influência em textos como Finnegans 

Wake, de James Joyce, ou ainda na filosofia contemporânea de Sartre, que 

estudara os diálogos da personagem Alice. 
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Partiremos, portanto, do poema Altazor, de Vicente Huidobro, buscando de 

que maneira é possível estabelecer diálogos com as obras Alice no País das 

Maravilhas1 (1865) e Através do Espelho e o que Alice encontrou por lá (1871), 

ambos de Carroll. Do conceito do gênero presente na obra An Anatomy of Literary 

Nonsense (1988), de Wim Tigges, se reconhecem quatro pontos fundamentais da 

literatura nonsense que servirão de base para este estudo. É verdade que estamos 

aproximando uma obra em prosa e outra em versos, mas ambas as produções 

trazem esse limite de gênero bastante relativo. São diversos os poemas contidos 

nas obras de Carroll, e o texto poético de Huidobro, em verso livre, se aproxima 

diversas vezes da linguagem prosaica. A teoria de Tigges parece vir a propósito, 

uma vez que não diferenciara os dois gêneros, mas sim, falara de um nonsense 

geral e mais abrangente.  

 

Os limites da razão 

 

 De início, Tigges (1988) afirma que no jogo do nonsense, ainda que elas 

sejam arbitrárias e possam ser abandonadas a qualquer momento, existem regras e 

leis próprias. O Criacionismo de Huidobro se diferencia de estéticas como o 

Surrealismo ou o Dadaísmo exatamente nesse ponto: não procura anular a 

racionalidade, apenas não a toma da maneira padrão — recria novas possibilidades. 

O poema de Altazor parece estar escrito em meio ao caos, mas existem regras, na 

medida do possível, que são respeitadas. A certa altura, diz Altazor: “La nebulosa de 

la angustia pasa como un río/Y me arrastra según la ley de las atracciones” 

(HUIDOBRO 2010: 89). Pensando na própria queda, que também parece articulada 

no caos, ele é na realidade bastante coerente: sempre na vertical e correspondendo 

às leis da gravidade. 

 A queda de Alice também está articulada nesse mesmo preceito de Tigges. 

Na seguinte passagem: “como não queria soltar o pote por medo de matar alguém, 

deu um jeito de metê-lo num dos guarda-louças por que passou na queda” 

(CARROLL, 2002: 12). Há aí, segundo as leis da queda livre, uma incoerência, uma 

                                                 

1
 Doravante “APM”. 
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vez que a menina estava em alta velocidade e seria impossível “metê-lo num dos 

guarda-louças” enquanto caía. Mas Carroll conhecia tais leis, lecionava matemática 

e havia publicado livros de lógica, entre eles The Game of Logic (1887) e Symbolic 

Logic (1896).  

 Nesse sentido, podemos perceber que os dois autores, ao utilizarem o 

elemento constitutivo da queda, respeitam a principal das leis, havendo nos dois 

casos uma atração entre o corpo e a terra. No entanto, o que há de incontrolável na 

queda parece vir a propósito do efeito de falta de controle desejado. Além disso, ela 

representa nos dois casos a atração pelo desconhecido. Uma diferença pontual 

entre as duas situações é a de que, em APM, a queda é o meio de chegar até o 

labirinto; já em Altazor, a queda é o próprio labirinto. 

 

A solidão da linguagem 

 

Um segundo elemento apontado por Tigges se refere à individualidade. O 

autor afirma: "o nonsense nunca é lírico no sentido real da palavra — não expressa 

os sentimentos pessoais do autor nem sentimentos comuns por sua boca" (TIGGES 

1988: 53). Desta forma, a única emoção passa a ser o isolamento, a solidão que 

sentimos haver no personagem principal, percebida tanto em Altazor quanto em 

Alice. A solidão de Altazor está posta desde o primeiro canto:  

 

Estoy solo 
La distancia que va de cuerpo a cuerpo 
Es tan grande como la que hay de alma a alma 
Solo 
 Solo 
  Solo 
(HUIDOBRO, 2010: 95) 

 
Alice, em diversos momentos no País das Maravilhas, se queixa por estar 

sozinha e sente falta de quem continuara no mundo real: “Dinah, minha querida! 

Queria que você estivesse aqui embaixo comigo!” (CARROLL, 2002: 13). Mas se 

praticamente o tempo inteiro a menina está rodeada de seres a sua volta, qual o 

sentido da solidão? Altazor cai sozinho, mas contempla ao seu redor em uma 

espécie de visão panorâmica todas as criações, todos os seres e o mundo. O que 

ocorre a ambos parece não ser uma solidão propriamente geográfica, mas sim uma 

incompatibilidade entre os seus discursos e raciocínios, e o modo como o mundo 



CADERNOS DA SEMANA DE LETRAS UFPR 2014. V.2: Textos Completos ISSN: 2237-7611 

BEZERRA, I. R. A viagem do paraquedas na toca do coelho: questões acerca do nonsense 
em Altazor, de Vicente Huidobro, pp. 44-54. 

49 

exterior os recebe. No artigo “A narrativa de Kafka nas bordas do nonsense” (2004), 

Rosvitha Blume afirma que a solidão presente no nonsense se dá pela 

impossibilidade de comunicação, sendo que a linguagem não é mais capaz de 

exercer a comunicabilidade. De fato, as respostas que Alice recebe raramente são 

esclarecedoras, assim como em Altazor:  

 

El universo se rompe en olas a mis pies 
Los planetas giran en torno a mi cabeza 
Y me despeinan al pasar con el viento que desplazan 
Sin dar una respuesta que llene los abismos 
(HUIDOBRO 2010: 94) 

 

A linguagem é, de fato, um grande tema tanto para o nonsense quanto para 

as literaturas de vanguarda. Nesse mesmo contexto, Tigges afirma que no nonsense 

há sempre uma tensão entre presença e ausência de sentido (preservando-se certo 

equilíbrio entre elas). A ausência de sentido se percebe de diversas formas, e uma 

que podemos perceber com bastante clareza é a combinação arbitrária de 

elementos dentro de uma mesma oração: 

 

El primer día encontré un pájaro desconocido que me dijo: “Si yo 
fuese dromedario no tendría sed. ¿Qué hora es?” Bebió las gotas de 
rocío de mis cabellos, me lanzó tres miradas y media y se alejó 
diciendo: “Adiós”, con su pañuelo soberbio. (HUIDOBRO 2010: 84) 
 

O trecho acima, retirado do prólogo do poema de Huidobro, se assemelha 

bastante com a forma de escrita de Lewis Carroll, e não teríamos muita dificuldade 

em situar esse pássaro na floresta em que Alice adentra em busca do coelho 

branco: 

 

 (...) “E como sabe que você é louco?” 
 “Para começar”, disse o gato, “um cachorro não é louco. Admite isso?” 
 “Suponho que sim”, disse Alice. 
 “Pois bem”, continuou o Gato, “você sabe, um cachorro rosna quando está zangado e 
abana a cauda quando está contente. Ora, eu rosno quando estou contente e abano a 
cauda quando estou zangado. Portanto sou louco” (CARROLL, 2012: s/p) 

 
 O diálogo com o Gato de Cheshire evoca outro trecho do mesmo prólogo 

citado anteriormente: 

 

 “Los cuatro puntos cardinales son tres: el sur y el norte. 
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 “Un poema es una cosa que será. 
 “Un poema es una cosa que nunca es, pero que debiera ser. 
 “Un poema es una cosa que nunca ha sido, que nunca podrá ser. 
 (…) 

 “Si yo no hiciera al menos una locura por año, me volvería loco”  
(HUIDOBRO 2010:85)  

 
Em Huidobro, a ausência de sentido imediato pode representar um artifício de 

despertar a consciência, ultrapassando a condição humana através da poesia e do 

imaginário. Em La integración de las vanguardias en Altazor (1997), Sylvia 

Echegoyen afirma: “El desarrollo mismo del poema explicita un proceso introspectivo 

mediante el cual se percibe el absurdo de la vida; luego se lucha por encontrar 

alguna salida de ese estado de cosas.” (ECHEGOYEN 1997: 57). Nesse sentido, na 

fuga de Altazor configurada no discurso nonsense pode-se ler uma resposta à 

abstração do que foi, por exemplo, a guerra. Este tema está presente explicitamente 

no primeiro canto, no momento em que o eu-lírico sofre as mortes da Primeira 

Guerra Mundial.   

Neste ponto, encontramos uma importante diferenciação entre a obra do 

poeta chileno e a de Carroll: nesta, não parece ser possível uma leitura pessimista 

da vida, e APM seria, acima de tudo, uma obra integrada ao elemento do humor. Já 

em Huidobro, existe um pesar existencial que conduz o eu-lírico para a morte, mas 

não como um fim absoluto: ultrapassa a morte através da morte. 

 

Os limites da linguagem 

 

Mas aqui, estamos tratando ainda da ausência de sentido no aspecto do 

discurso. Entramos agora no último tópico de Tigges: “o nonsense é 

predominantemente de natureza verbal” (TIGGES 1988: 55), sendo que os jogos 

internos não se dão entre linguagem e realidade, mas entre a linguagem e ela 

mesma, para ela mesma. Esta ideia tão fundamental para o nonsense parece 

dialogar diretamente com a teoria Criacionista, haja vista que nela está defendida a 

abolição da realidade como guia — são criações que concentram sua razão de ser 

dentro da própria literatura, fazem parte dela e nela se justificam: “Dicho poema es 

algo que no puede existir sino en la cabeza del poeta, hace real lo que no existe, es 

decir, se hace realidad a sí mismo” (HUIDOBRO 2010:17). 
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 Nesse sentido, a linguagem passa a assumir uma capacidade de 

reformulação própria das vanguardas. Mas, se o que Huidobro e Carroll buscaram 

foi evitar a criação de sentido, isso representa, no seu extremo, a abolição da própria 

linguagem. É nesse movimento que vemos Altazor se lançar, e é o último canto que 

se encaminha para o mais ilógico presente até então, exatamente porque a 

linguagem passa a se comportar da forma mais distante daquilo que somos capazes 

de reconhecer. Os seguintes versos encerram a queda de Altazor:  

 

 Infilero e infinautazurrosía 
 Jaurinarioururayú 
 Montañendooraranía 
 Arorasíaululacente 
 Semperiva 
  Ivarisatarirá 
 Campanudiolalalí 
  Auticientoauronida 
 Lalalí 
  lo ia 
 iii o 
 Ai a i ai a i iii o ia 
 (HUIDOBRO 2010: 173) 

 
 Altazor se entrega ao limite da linguagem, e chega ao extremo do que propôs 

a vanguarda latino-americana: a revolução a partir da “tradição de ruptura” com a 

própria linguagem da qual se serve. Esse jogo já vinha sendo esboçado no 

desenvolver no poema, sendo o terceiro canto importante por criticar a poesia 

tradicional, exibindo um desejo de romper com a sintaxe ao reconhecer o principal: 

que a palavra não alcança o sentido. No canto seguinte, existe um jogo verbal ainda 

mais violento, onde o poeta se utiliza de versos inteiros formados por neologismos.  

Como vimos, são diversos os elementos que aproximam a estética assumida 

por Huidobro daquela instaurada por Lewis Carroll e Edward Lear ainda no século 

XVII. Mas não parece arriscado afirmar que a desconstrução da linguagem talvez 

seja o limite íntimo dessa relação que procura se construir aqui. O trecho final de 

Altazor nos recorda o poema do Jaguadarte, reconhecido pela crítica como o maior 

poema nonsense da literatura. Na tradução de Augusto de Campos: 

 

Era briluz. 
As lesmolisastouvas roldavam e reviam nos gramilvos. 
Estavam mimsicais as pintalouvas, 
E os momirratos davam grilvos. 
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"Foge do Jaguadarte, o que não morre! 
Garra que agarra, bocarra que urra! 
Foge da ave Fefel, meu filho, e corre 
Do frumioso Babassura!” 

 
 O jogo com a linguagem assume, neste momento, o ponto último da própria 

existência, ultrapassa a isso, por desconectar da linguagem a função primordial da 

comunicação. Estes são exemplos extremos, mas vale lembrar que ambos os 

autores já trabalharam anteriormente com a linguagem sem atingir propriamente a 

incomunicabilidade, através de composições conhecidas como caligramas, poemas 

que se servem da disposição gráfica do texto a fim de construir visualmente um 

símbolo: 

         

       (CARROLL, 2002: 32) 

 

Vale pensar agora, em termos de conclusão, no que significaram todos esses 

investimentos, descritos por Tigges como a fundamentação própria do nonsense. 

Aqui encontramos talvez a principal distinção entre Huidobro e a literatura nonsense. 

O poeta chileno acabou por escrever uma obra que, na altura do último canto, atinge 

um grau de desconexão verbal responsável por aniquilar qualquer possibilidade de 

comunicação, ou ainda, como resultado, a própria existência da linguagem. A 

chegada de Altazor ao chão, depois da queda livre, representa o seu fim à medida 
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que a temática da morte já se construía no poema concomitantemente à sua queda. 

Não se pode afirmar que exista o fim da linguagem propriamente dita: existe sim o 

fim desta linguagem, que conhecemos e da qual nos utilizamos, haja vista que o 

projeto criacionista se referia à criação de uma nova língua, própria do poema, 

desconexa de qualquer elemento pré-existente.  

O final de Altazor se distancia muito do que encontramos ao fim da narrativa 

de Lewis Carroll. À diferença de Huidobro, que construíra um poema que se 

desfragmenta com o passar dos cantos, encontramos em Carroll momentos de 

tensão na linguagem, como no poema “Jaguadarte”, mas que não representam uma 

trajetória de desconstrução gradual. APM não parece ter a mesma investida 

revolucionária percebida no poeta chileno, sobretudo por que, ao final, se trata de 

um sonho:  

 

A essas palavras o baralho inteiro ergueu no ar e veio voando para 
cima dela: Alice deu um gritinho, um pouco de medo e um pouco de 
raiva, tentou repeli-los e se viu deitada na ribanceira, a cabeça no 
colo da irmã, que afastava delicadamente algumas folhas secas que 
haviam voejado das árvores até seu rosto. “Acorde, Alice querida!” 
disse sua irmã. “Mas que sono comprido você dormiu!” (CARROLL, 
2010: 121). 
 
 

Situando o final da história no campo do sonho, há, de certa forma, algo que 

assegura certa reversibilidade ao ocorrido, que é exatamente o despertar. Não 

parece haver em Altazor qualquer explicitação de que sua queda seja fruto da 

efabulação. Pelo contrário, em Altazor a queda se refere exatamente ao despertar, 

como se o mundo real e o imaginário trocassem de lugar. A referência ao 

imaginativo não precisaria estar mais clara, mas há mesmo assim, no canto V, 

aquela espécie de trava línguas, realizado a partir do moinho de vento de Quixote, 

que citamos acima.   
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Vlogs Literários: uma nova ferramenta para o leitor pós-

moderno 

 

 

Pedro Filipe de Lima1 

 

A história dos vlogs 

 

Vlogs são, em suma, blogs em que os autores filmam a si próprios falando 

sobre um determinado assunto e publicam esses vídeos na internet, tendo por 

preferência o YouTube, maior site de compartilhamento de vídeos do mundo, em 

vez de as postagens serem no formato escrito. 

O primeiro vlogger — modo como donos de vlogs são comumente chamados 

— do mundo foi o estadunidense Adam Kontras, autor de um vídeo amador feito em 

janeiro de 2000, relatando à sua família e amigos que iria para Los Angeles tentar a 

sorte no show business. Na época, ele postou o vídeo em seu blog pessoal, visto 

que o YouTube ainda não existia. 

Os assuntos abordados são diversos: política, culinária, cotidiano, humor. 

Eles se caracterizam principalmente pela espontaneidade contida em suas 

filmagens, ainda que muitos vloggers possuam acesso a estúdios profissionais de 

filmagem. 

Dentre os vloggers mais famosos do YouTube brasileiro, estão Paulo Cezar 

Goulart Siqueira (dono de dois vlogs, o Maspoxavida, onde ele comenta 

principalmente sobre fatos cotidianos e notícias grandemente repercutidas na mídia, 

e o Rolê Gourmet, um canal sobre culinária), Cauê Moura (dono do Desce a Letra, 

canal sobre notícias, desde as banais até as mais “sérias”) e Felipe Neto (dono do 

quadro Não faz sentido, onde ele critica posturas sociais que, em sua opinião, não 

possuem nexo algum). 

 

                                                 

1
Aluno de graduação do curso de Letras da Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
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Vlogs literários no Brasil: surgimento e origens 

 

Segundo pesquisa feita pelo IBOPE (2014), o brasileiro passa mais tempo na 

internet do que a média mundial; um fator decisivo para que a quantidade de 

materiais disponíveis na internet produzidos por brasileiros seja alta: podemos 

incluir, nesse montante, os vlogs, que abordam os mais variados assuntos, inclusive 

literatura. 

O vlog literário mais antigo no Brasil é o Tiny Little Things — algo como 

Coisinhas minúsculas, em livre tradução — além de ser o que possui o maior 

número de inscritos: são mais de 80 mil cadastrados para receber as suas 

atualizações. Quem o comanda e administra é a paulistana Tatiana Feltrin, 

professora de inglês e tradutora profissional. Em entrevista ao site Literatortura 

(FRANCONETI, 2013), realizada em dezembro de 2013, ela disse que seu primeiro 

vídeo — feito em 2009, de acordo com os registros do YouTube — era um tutorial de 

livros destinado a professores e estudantes da língua inglesa. Ela o fez para um 

amigo e, ao fazê-lo, tinha por intuito criar vídeos para um blog que possuía na 

época. Quando Feltrin começou a fazer vídeos, muitas mulheres estavam criando 

vlogs com dicas de maquiagem e ela resolveu aderir à tendência. Sendo assim, seus 

primeiros vídeos falavam sobre tudo o que lhe interessava: maquiagem, música, 

literatura e dicas para estudantes de inglês. Com o tempo, porém, as pessoas que a 

acompanhavam começaram a pedir cada vez mais por vídeos sobre livros, que se 

tornaram então o seu foco principal. Em seu vlog, é perceptível a variedade de perfis 

dos livros abordados: há clássicos, best-sellers, quadrinhos — ou graphic novels, 

nome mais utilizado quando a sua trama possui um teor mais adulto — e livros 

pedagógicos.  

Ainda que o seu vlog seja o mais antigo a falar sobre literatura no Brasil, ele 

não influenciou diretamente a criação dos primeiros vlogs do país que tratam do 

mesmo assunto. Em conversa por e-mail, Danilo Leonardi, dono do Cabine Literária, 

criado em fevereiro de 2011, disse que não acompanhava nenhum vlog sobre 

literatura antes de criar o seu, apesar de já ter visto outros vloggers comentarem 

livros que haviam lido ou estavam lendo.  

A sua história é um pouco diferente da de Feltrin: segundo o site 

CultPopShow (SANTOS, 2013), ao perceber que fazia mais de um ano que havia 

lido um livro, Leonardi decidiu que iria ler outro, se filmaria falando sobre ele e, caso 
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houvesse comentários positivos no YouTube, postaria mais, incentivando assim o 

seu próprio hábito de leitura. Seu vlog literário cresceu e se tornou um dos mais 

acessados do país, contando com mais de 45 mil inscritos.  

Outro vlog literário que segue trajeto diferente é o Minha Estante, 

administrado por Bruno Miranda, de Içara, interior de Santa Catarina, cujo vídeo 

mais antigo data de janeiro de 2012 e que possui atualmente mais de 50 mil 

inscritos. Ele conta, também por e-mail, que sempre teve muitos blogs, sem que, 

contudo, algum deles tivesse grande repercussão. A ideia de criar um vlog para falar 

sobre livros veio quando, ao criar mais um blog, Miranda achou que a postagem de 

vídeos seus falando sobre livros seria um diferencial e atrairia mais pessoas. Com o 

tempo, a demanda por vídeos se tornou maior e o blog foi deixado de lado. Ao ser 

questionado se acompanhava outros vlogs literários antes de criar o Minha Estante, 

Miranda disse que acompanhava o Garota It e o Livros e Bolinhos, ambos surgidos 

depois do Tiny Little Things.  

A conclusão a que se chega é que, assim como os demais vlogs, o 

surgimento dos vlogs literários brasileiros se deu de forma natural e espontânea. 

Alguns dos vlogs mais acessados do país, como o Minha Estante, Garota it e 

Respira, Mariana surgiram na época em que Siqueira possuía um programa de 

televisão na MTV, o PC na TV; período em que o surgimento e divulgação de vlogs 

estava em alta na mídia. 

 

Abordagem e sistematização dos vlogs 

 

Ao assistir um vídeo feito por esses vloggers, é perceptível o fato de que 

nenhum deles busca fazer uma análise definitiva ou acadêmica dos livros 

abordados; os vloggers o fazem por pura diversão e prazer. Em suas falas, em 

momento algum é dito que um livro é ruim ou maçante; eles procuram deixar claro 

que estão apenas expondo uma opinião pessoal e procuram embasá-la da melhor 

forma possível, apresentando argumentos que sustentem os seus posicionamentos. 

Em suas críticas, o foco é sempre o desenrolar do enredo, a análise e construção 

dos personagens e a maneira como o autor tece a conexão entre ambos durante o 

livro. Alguns vloggers também comentam a diagramação e o formato do livro, bem 

como a tradução e a revisão de texto, mas tal prática não é um padrão e se restringe 

somente a alguns; o teor da trama é sempre o foco principal. 



CADERNOS DA SEMANA DE LETRAS UFPR 2014. V.2: Textos Completos ISSN: 2237-7611 

LIMA, P. F. de. Vlogs literários: uma nova ferramenta para o leitor pós-moderno, pp. 55-68. 

58 

Além das resenhas “avulsas” sobre livros, também é comum que os vloggers 

unam alguns dos vídeos continuamente, formando assim uma série de vídeos. O 

Tiny Little Things, por exemplo, realizou em outubro de 2013 o “Mês do horror”, 

analisando uma série de livros de terror e suspense, uma referência ao Halloween, 

comemorado no dia 31 desse mês. Dentre os livros resenhados, estão Drácula, 

clássico de Bram Stocker e O Exorcista, de Willian Peter Blatty. 

Além de falar sobre livros, todos os vloggers também trazem questões a 

serem discutidas sobre o universo literário. Por exemplo, no vlog Vevs Valadares, 

mantido por Verônica Valadares, há vídeos intitulados “O que são clássicos da 

literatura? Por que devemos lê-los?” e “Como criar hábito de leitura?”. Neles, 

Valadares busca desenvolver discussões sobre os temas que intitulam os vídeos e 

se mostra aberta a debates e demais opiniões a cerca destes. É comum, após um 

vlogger falar pela primeira vez sobre um determinado assunto, outros fazerem o 

mesmo e nenhum deles se incomoda em ver o tema ser repetido pelos demais: em 

um dos vídeos do Cabine Literária, Leonardi disse que na sua grande maioria os 

booktubers — modo como os donos de vlogs literários são comumente chamados 

na internet — são amigos e que não há qualquer tipo de rivalidade entre eles. 

Portanto, tal prática é comum e incentivada, desde que sejam dados os devidos 

créditos na descrição do vídeo a quem teve originalmente a ideia de abordar esse 

assunto no YouTube. 

Outra prática comum é a criação de tags, que seriam brincadeiras envolvendo 

o mundo da literatura. Dentre elas, estão a Apocalipse Zumbi (onde eles devem 

escolher quais personagens de livros eles escolheriam para acompanhá-los num 

apocalipse zumbi) e a Livros Opostos, onde os vloggers precisam escolher livros 

que estão em pontos extremos de um mesmo patamar — como, por exemplo, o livro 

mais barato e o mais caro que eles já compraram ou os protagonistas homem e 

mulher favoritos deles. 

 

Características preponderantes dos vlogs  

 

Há muitos fatores que foram cruciais para que os canais literários ganhassem 

evidência na mídia e credibilidade perante o público. Dentre elas, os booktubers não 

são pioneiros de praticamente nenhuma característica isoladamente; é a 

combinação dessas que foi decisiva para o seu sucesso e êxito.  
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Informalidade 

 

A informalidade dos booktubers é, provavelmente, a característica mais 

notável que se pode apontar numa primeira análise. O uso de gírias e de uma 

linguagem mais coloquial aproxima os booktubers do seu público. Tal característica 

é de suma importância, uma vez que os vídeos visam atrair um público e estabelecer 

vínculo com pessoas que não tem obrigação de acompanhá-los, logo, não usar uma 

linguagem especializada ajuda a atingir tal meta. 

 

Interatividade 

 

Com o advento da internet, não apenas o aumento da circulação de 

informação aumentou consideravelmente, como também a maneira como as 

pessoas reagem a este aumento. Se antes as pessoas apenas recebiam a 

informação numa relação passional entre emissor e receptor, agora elas têm a 

oportunidade de questioná-la e verificar em demais fontes a sua legitimidade. Por 

exemplo, ao ler uma notícia num site jornalístico, os seus leitores podem conversar 

nos comentários sobre o seu conteúdo e trocar informações que somem 

conhecimento à informação apresentada inicialmente. 

No universo dos vlogs literários, tal dinâmica não é diferente. Os usuários têm 

a oportunidade de comentar nos vídeos sobre o conteúdo apresentado, questioná-lo 

e discuti-lo, e os booktubers estão sempre abertos a esses debates. Comentários 

maldosos e mal-educados ocorrem com razoável frequência e os seus autores 

tendem a ser bloqueados pelos proprietários dos canais. A relação entre os 

booktubers e os internautas que os acompanham é complexa: ao mesmo tempo em 

que os internautas são ouvidos e prezados, os booktubers procuram deixar claro 

que o vlog é um espaço pessoal e que a sua autonomia não deve ser prejudicada.  

Contudo, a interatividade flui de ambos os lados: o canal Tiny Little Things, 

por exemplo, conta com o quadro Você Escolhe, onde são resenhados livros 

escolhidos pelos internautas. Em outros vlogs, é comum também haver resenhas de 

livros escolhidos pelos seus respectivos públicos.  
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Intersecção entre literatura e demais mídias 

 

Nos últimos anos, o número de livros a ganhar adaptações cinematográficas e 

televisivas aumentou consideravelmente. Os booktubers acompanharam tal 

tendência e passaram a incluir em seus canais algumas críticas interseccionais, isto 

é, críticas que não somente comentam um determinado livro, mas também fazem 

comparações com um filme ou seriado baseado nele. 

O Cabine Literária, por exemplo, tem um quadro chamado Cabine no Cinema, 

onde são feitos vídeos comentando filmes baseados em livros. Ainda que o foco seja 

falar da adaptação (roteiro, figurinos, fotografia etc.), comparações com o livro — 

adaptação dos personagens ou acontecimentos omitidos e incluídos, por exemplo — 

estão entre os tópicos abordados. No canal Vevs Valadares, nos vídeos destinados 

a falar sobre as obras Alice no País das Maravilhas, O Senhor das Moscas e Peter 

Pan e Wendy são feitas breves comparações entre os livros e os muitos filmes que 

estes vieram a gerar. 

 

Os vlogs dentro de uma classificação de crítica literária 

 

Existem muitas maneiras de classificar e analisar a crítica literária. Para o 

escritor francês Roland Barthes (2004), por exemplo, é possível dividir a crítica em 

duas diferentes ramificações: a primeira seria a “crítica de lançamento” (BARTHES, 

2004), voltada para a divulgação de uma obra. Nela, o crítico avalia uma obra sob 

aspectos gerais e apresenta um parecer final ao leitor; cabe a ela, pois, definir se é 

válido ou não ler o livro em questão. Essa crítica é a mais presente em sites, jornais 

e revistas e a mais conhecida pela sociedade em geral.  

A segunda seria a chamada por ele de “crítica estrutural” (BARTHES, 2004), 

onde são levantadas grandes interrogações acerca da obra analisada. Nela, não 

está em pauta debater sobre o quão prazerosa seria a leitura de um livro, mas sim 

dissecá-lo, analisá-lo a fundo, procurar definir minuciosamente as escolhas do 

escritor na sua composição e as implicações destas no desenrolar do romance 

discutido. Atualmente, pode-se dizer que essa crítica está fortemente atrelada — e, 

em alguns aspectos, confinada — ao meio acadêmico. Seu foco seriam estudantes 

de cursos como Letras e Jornalismo, que, em determinados contextos, as 

reproduzem também. O foco dessa crítica é, pois, não mais a formação de leitores, 
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mas sim desenvolver a capacidade e destreza desses leitores, que que possam 

perceber a literatura como um objeto de estudo a ser constantemente analisado. 

Uma crítica estrutural, para Barthes (2004), pressupõe duas possibilidades: a 

de o leitor já ter lido a obra a ser analisada e buscar um maior conhecimento desta; 

ou a de ele não a conhecer e não se importar em conhecer seu enredo e 

características antes de lê-la efetivamente. Como a produção de vídeos pelos 

booktubers é vista por estes como um entretenimento e um modo de discutirem 

informalmente os livros que leram e indicá-los ou não a internautas, é incabível dizer 

que as suas críticas se enquadram nesta classificação. 

Portanto, dentro da diferenciação feita por Barthes (2004), os vlogs se 

encaixam na “crítica de lançamento”. 

Entretanto, em alguns vídeos, os booktubers buscam instigar o leitor a ler um 

determinado livro apresentando questões mais elaboradas e consistentes do que a 

simples descrição e percepção pessoal a cerca deste; neles são expostos ângulos 

de análise da obra em questão para que o leitor pense a respeito durante e depois 

da leitura. 

Por exemplo, no vídeo do Cabine Literária (2014) em que a obra Suicidas, do 

carioca Raphael Montes, é analisada, Gabriel Utiyama diz que, apesar do seu final 

ser levemente previsível, o leitor perceberá que se não for este apresentado ele não 

será satisfatório. Ainda que o leitor seja incitado a refletir sobre a obra depois de lê-

la, o booktuber permanece com o compromisso de não revelar detalhes sobre o 

enredo — algo comumente chamado na internet de spoiler — mantendo assim o 

interesse na leitura. 

Outro exemplo de vídeo que utiliza tal recurso foi feito pelo vlog Literalmente 

Vlogando (2012), sobre o livro Clube da Luta, de Chuck Palahniuk. Nele, a 

goianiense Morgana Assunção, proprietária do vlog, comenta que, no final do livro, 

há um texto crítico do autor sobre a sua própria obra; neste Palahniuk alega que, 

apesar de muitas pessoas comentarem frequentemente sobre a violência contida no 

romance, poucas falam do triângulo amoroso nele desenvolvido, além do fato de que 

o argumento inicial do livro era um conto sobre um grupo de homens; na época em 

que o livro foi lançado, segundo Palahniuk, havia muitos livros sobre grupos de 

mulheres que se uniam com um fim comum, mas ele não conhecia nenhum livro 

sobre grupos de homens. Sendo assim, nos últimos minutos do vídeo, Assunção 

pede para que as pessoas atentem para estes aspectos da obra ao lê-la. 
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Outro artifício utilizado que vai além de descrever o livro é mostrar ao 

internauta os diferentes vieses de interpretação que uma obra pode vir a ter. Em sua 

crítica ao livro O Senhor das Moscas, o vlog Vevs Valadares (2012) disserta sobre 

análises políticas e psicológicas já feitas sobre o livro.  

Curiosamente, esse recurso aparece especialmente quando o livro resenhado 

não é um lançamento recente ou já possui o status de clássico. 

 

A questão da especialização 

Para debater e discutir sobre como se dá a importância — ou não — de 

possíveis especializações no falar de literatura dentro do universo desses vlogs, é 

importante conhecer ao menos um panorama da história da crítica literária moderna 

brasileira. 

No final dos anos 1930, surgiram os chamados “críticos-cronistas”, assim 

denominados por Flora Süssekind (1993) em seu livro “Papéis Colados”, que 

escreviam textos de fácil leitura, com cunho publicitário e roupagem eloquente, além 

de oscilarem entre a notícia e a crônica, razão para receberem tal denominação — 

eles eram claramente próximos àquilo que Barthes (2004) chama de “crítica de 

lançamento”. Entre eles, destacam-se nomes como Sergio Buarque de Holanda, 

Nelson Werneck Sodré e Álvaro Lins — esse último foi chamado por Drummond de 

“o imperador da crítica brasileira entre 1940 e 1950”: a sua credibilidade era 

tamanha que, após escrever uma crítica elogiando o livro Sagarana, de Guimarães 

Rosa, as vendas do livro aumentaram de imediato, contribuindo para que o livro 

tivesse o status clássico que tem hoje — é evidente, portanto, o valor desses críticos 

para a história da crítica brasileira. Eles, no entanto, não tinham nenhum tipo de 

especialização na área de Estudos Literários. Eram, por assim dizer, aqueles 

intelectuais que sabem de tudo um pouco, que sempre têm algo a dizer e a 

acrescentar. 

Nos anos 1940, entretanto, esse intelectual “genérico” tem seu espaço 

disputado por uma nova figura dentro da crítica literária: o “crítico-scholar” (do inglês: 

estudioso, letrado) oriundo das universidades de Letras que, na época, estavam 

surgindo no país. Sua crítica, produzida com um estilo acadêmico e hermético, 

também questionava os seus antecessores, causando uma tensão que se estendeu 

por quase duas décadas, nos anos 1940 e 1950.  
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Tal tensão atinge o seu clímax na segunda metade da década de 1960, 

quando a força progressiva do jornalismo na época — culminando com a sua 

regulamentação em 1969 — permite que os jornalistas atribuam ao crítico-scholar as 

características de um oponente a ser combatido. 

Consequentemente, o crítico-scholar se volta à universidade, provocando o 

surgimento de um terceiro crítico no Brasil: o crítico-teórico, produtor de uma crítica, 

segundo a classificação de Barthes (2004) já citada, estrutural. Por outro lado, o 

aumento de cursos de pós-graduação nos anos 1960 permitiu um empoderamento 

rápido e massivo de uma especialização no falar de literatura, fazendo com que 

alardeá-la torne-se uma regra quase dogmática. 

Nos vlogs literários, essa cobrança por uma especialização, herança deixada 

principalmente por essa discussão extensamente desenvolvida ao longo da história 

da crítica brasileira, ocorreu quando estes estavam surgindo no YouTube e ainda 

não tinham um espaço seguro e respeitado naquele meio. Era muito comum, nos 

comentários, aparecerem pessoas dizendo coisas como “você estudou para falar 

sobre esse livro?” ou “quem você pensa que é para falar desse livro?”. 

Tal discussão foi finalmente enfrentada pelos booktubers, sendo iniciada — 

por um irônico acaso — pela primeira booktuber do Brasil, Tatiana Feltrin; a 

proprietária do Tiny Little Things fez um vídeo intitulado “Afinal, quem tem cacife 

para falar de Literatura?” (2013). Nele, Feltrin deixa claro que a intenção da maioria 

dos vlogs sobre literatura no YouTube é ser um veículo informal de discussão sobre 

livros e que a proposta primária deles não é desenvolver uma abordagem teórica. 

Vários outros booktubers resolveram então criar vídeos para discutir o mesmo 

assunto, desenvolvendo ideias parecidas, por vezes até idênticas. 

Contudo, é interessante notar que a própria Feltrin tem especialização na 

área, pois é graduada em Letras pela Universidade Metodista de São Paulo 

(UMESP). E a quantidade de proprietários de vlogs com especialização é notável: 

Cabine Literária, Vevs Valadares, Aviviu e Estante da Nine são alguns dos que têm 

algum tipo de especialização. Em contrapartida, a quantidade de vlogs 

administrados por pessoas sem nenhuma especialização é muito maior: Garota it, 

Ler ou não Ler, Literalmente Vlogando e Respira Mariana são alguns exemplos.  

Entretanto, se a história da crítica literária brasileira foi construída em cima de 

uma disputa entre especializados e não especializados e se essa disputa de fato 

ainda existe, dentro desse novo nicho, trata-se de um assunto tido como superado e 
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ultrapassado: para eles, não há espaço para essa questão no mundo dos vlogs 

literários. 

Outro contraste interessante a ser estabelecido entre esses vlogs e a história 

da crítica literária é o fato de que, se nos anos 1970 era importante alardear 

especialização, agora se vê uma corrente que faz exatamente o oposto: de certa 

forma, eles alardeiam que a especialização não é importante para ter um vlog sobre 

literatura. 

As críticas feitas pelos vlogs, sejam estes especializados ou não, têm um 

perfil semelhante ao das primeiras críticas modernas, feitas pelos críticos-cronistas: 

facilmente assimiláveis, com um tom muitas vezes didático e inegável carisma. 

Todavia, não é possível prever ou dizer que surgirão um dia críticos-scholars nesse 

meio, pois já há entre eles especialistas e, ainda assim, as suas críticas não têm 

cunho acadêmico.  

Ao iniciar seus vlogs, muitos booktubers afirmaram não ter intenções 

ambiciosas acerca destes; mesmo que haja canais que mantêm uma equipe 

trabalhando em tempo integral e tendo os vlogs como única fonte de renda, como é 

o caso do Cabine Literária. 

      Portanto, é possível inferir através de tais informações que os booktubers não 

têm intenção de desbancar outros meios de crítica literária existentes hoje, como 

aquelas encontradas em jornais e revistas. No entanto, muitos deles já chamaram a 

atenção de grandes editoras, a ponto de firmarem parcerias: muitas delas enviam 

gratuitamente seus livros para os booktubers com o intuito de vê-los resenhados nos 

canais; um meio rápido, prático — e barato — de divulgação. Todavia, mesmo em 

tais circunstâncias, os vloggers permanecem firmes em sua autonomia e liberdade 

de expressão: em entrevista, Leonardi disse que já se recusou a resenhar um livro 

de uma editora pequena, pois não havia gostado do livro e não queria prejudicá-la. 

Sob esse aspecto, muitas editoras correm certo risco ao enviar seus livros 

aos booktubers, pois sabem que seus livros estão igualmente sujeitos a elogios e 

críticas; no entanto, o aumento dessas parcerias comprova que elas estão dispostas 

a encarar o aspecto negativo dessas parcerias. 

 

Perfil dos internautas que acompanham os booktubers 

 

Para traçar um perfil dos internautas que acompanham os vlogs brasileiros 
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sobre literatura, criei uma enquete no site SurveyMonkey com dez perguntas. A 

enquete esteve disponível entre 16 de março e 2 de maio de 2014. Ao todo, 307 

pessoas a responderam. 

O público dos booktubers é, predominantemente, jovem (72,97% dos 

entrevistados estão entre 15 e 24 anos de idade), do sexo feminino (61,89% do total) 

e está cursando o Ensino Médio ou Superior — tais faixas correspondem a 29,64% e 

30,94% dos entrevistados, respectivamente. Pode-se inferir através dessa pesquisa 

que o vínculo dos entrevistados com os vlogs é grande, visto que, na pergunta “Há 

quanto tempo você acompanha um ou mais vlogs literários?”, 46,25% assinalaram a 

opção “Entre um e dois anos”, sendo essa a que obteve o maior número de 

respostas. 

 

Impacto dos vlogs na formação de leitores e mercado editorial 

Na enquete supracitada, também foram feitas perguntas relacionadas ao 

impacto dos vlogs na formação dos entrevistados como leitores e se eles de fato têm 

o hábito de ler e comprar os livros resenhados pelos canais: 62,54% disseram que 

passaram a ler mais depois de começarem a acompanhar algum vlog literário. Tal 

fato se reflete quando questionados se de fato leram algum livro que conheceram 

através desses vlogs: apenas 6,19% disseram que não. Quanto ao restante, as 

respostas têm uma simetria surpreendente: 31,60% afirmaram ter lido entre um e 

três livros e a mesma quantidade de entrevistados respondeu “entre quatro e sete 

livros.” Outros 30,62% dos entrevistados afirmaram ter lido oito livros ou mais, 

provando então que esses vlogs de fato influenciam a leitura dos internautas que os 

acompanham. 

Quando questionados se já compraram algum livro que vieram a conhecer 

através desses vlogs, houve uma variação maior nas respostas: ainda que 

novamente uma minoria tenha dito que não (10,78% dos entrevistados), apenas 

22,88% alegaram ter comprado oito livros ou mais. A opção com maior número de 

respostas foi “entre um e três livros”, responsável por 37, 58% do total. Esses 

resultados mostram que, ainda que não comprem os livros resenhados, os leitores 

procuram lê-los: seja emprestando com amigos e bibliotecas ou baixando-os pela 

internet.  

Antes da pesquisa feita, não encontrei nenhuma outra informação sobre o 
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impacto desses vlogs no mercado editorial. 

 

Os vlogs e a construção de um novo lugar para discutir literatura 

 

Em 2014, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República 

(SECOM), divulgou uma pesquisa relacionada aos hábitos de consumo da mídia 

pela população brasileira (BRASIL 247, 2014). Em todas as perguntas contidas em 

seu questionário, os entrevistados foram divididos entre muitas características, como 

idade, sexo e grau de escolaridade. Ao todo, 18.312 pessoas foram entrevistadas. 

Dentre os indivíduos entre 16 e 25 anos — faixa correspondente a 20% do 

total de entrevistados — 78% disseram que não leem jornais impressos e 84% não 

leem revistas impressas, locais onde é possível encontrar críticas de lançamento. No 

entanto, essa é a faixa etária que mais acessa o YouTube: 6,2% dos entrevistados 

entram neste site de segunda a sexta-feira. 

Todos os dados aqui apresentados deixam claro que o público desses vlogs é 

bem distinto do público que lê críticas de lançamento em mídias impressas, como, 

por exemplo, o caderno Prosa e Verso do Jornal O Globo e a Ilustríssima, da Folha 

de São Paulo.  

O cruzamento dos dados de ambas as pesquisas apresentadas nos mostra 

que, ainda que o jovem brasileiro não leia jornais e revistas impressos, ele encontrou 

na internet um novo espaço para conhecer novos livros e discutir literatura: os vlogs, 

que não param de crescer e de se recriar à medida que os seus proprietários 

ganham experiência na produção dos seus vídeos, visto que o desenvolvimento 

destes se deu principalmente através da experimentação, acertando e errando.  

Sob uma perspectiva histórica, os vlogs sobre literatura surgiram há 

pouquíssimo tempo e a trajetória desse meio dentro da crítica literária brasileira 

ainda está se delineando e se traçando. Contudo, o acompanhamento desse novo 

nicho midiático se faz extremamente necessário para compreendermos as diferentes 

ramificações e estratificações que a crítica literária pode vir a seguir no futuro. 
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Kafka à beira-mar: Uma leitura 
 
 

Sérgio Augusto Escolástico 
 

O autor 

 

Haruki Murakami é considerado um dos mais populares escritores japoneses 

da atualidade. Nascido em Kyoto no ano de 1949 e criado em Kobe, formou-se em 

dramaturgia clássica pelo departamento de literatura da Universidade de Waseda1, 

residiu na Europa e nos Estados Unidos, onde lecionou em algumas universidades. 

Foi laureado com inúmeros prêmios literários e com indicações para o Nobel da 

Literatura. Autor de diversas obras, entre elas ensaios, novelas, contos e livros, 

dentre os quais podemos destacar os livros: Caçando carneiros de 1982; Minha 

querida Sputnik de 1999; 1Q84 de 2009 e Norwegian Wood de 1987, que contou 

com uma tiragem de 20 milhões de cópias e que lhe rendeu o prestigioso Prêmio 

Tanizaki.  

Haruki Murakami é um escritor fortemente influenciado pela cultura ocidental. 

Suas obras possuem uma linguagem simples, carregada de reflexões filosóficas e 

bom humor. “É fácil de ler e instrutivo, vem salpicado de um humor”, afirmou a 

tradutora Lica HASHIMOTO (2012), em entrevista à Revista Época. 

 

Desvendando Kafka à beira-mar 

 

O romance Kafka à beira-mar foi publicado em sua composição original no 

ano de 2002 originalmente em japonês sob o título Umibe no kafuka pelo escritor 

japonês Haruki Murakami, e sua versão em português foi traduzida por Leiko 

Gotoba2. A obra foi publicada em 49 capítulos e um prólogo. 

                                                 

1
 Waseda Daigaku é também conhecida pelo nome de Soudai.É uma instituição particular de ensino 

superior, localizada na cidade de Tóquio. Foi fundada em 1882 e esta entre as 20 mais conceituadas 
universidades do Japão. 
2
 Kafka à beira-mar [ Umibe no Kafuka, 2002]. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2008. Tradução do 

japonês Leiko Gotoda. 571 p..  
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O livro segue a corrente do realismo fantástico, com duas histórias que se 

desenvolvem paralelamente em capítulos alternados, seguindo o roteiro da tragédia 

grega Édipo Rei. 

Nos capítulos ímpares, narrados em primeira pessoa, o protagonista é o 

jovem Kafka3 Tamura, que foge de casa aos 15 anos, assombrado por uma profecia 

ditada pelo pai, um famoso escultor com o qual mantinha uma atribulada relação. 

Ele compartilha suas angústias com um amigo imaginário, apresentado no prólogo 

pela alcunha de menino corvo.  

Já nos capítulos pares, narrados em terceira pessoa, nos deparamos com 

Nakata Satoru, um simplório e simpático velhinho vítima de um misterioso incidente 

na infância que o privou da memória e de algumas capacidades mentais básicas, 

mas que em contrapartida recebeu o dom de se comunicar com gatos e fazer chover 

peixes e sanguessugas. 

O leitor vai se confrontar no decorrer das narrativas com o autocontrole, a 

rotina de exercícios e o racionamento de recursos do jovem Kafka e ao mesmo 

tempo com as extravagâncias e o nonsense de Nakata. As duas situações parecem 

querer se entrelaçar ou se tocar a todo instante. A analogia entre as duas fica por 

conta dos leitores. 

Kafka à beira-mar poder ser visto como um resumo de todas as obras do 

autor, pois agrega todas as características apresentadas nas obras anteriores. Os 

personagens principais, no entanto, são desvios significativos em relação aos 

protagonistas típicos dos romances de Murakami, que geralmente situam-se na faixa 

dos vinte a trinta anos e são possuidores de personalidades corriqueiras. 

Apesar de a obra ter um volume considerável, o ritmo de desenvolvimento da 

história ocorre relativamente rápido. Várias situações podem ser situadas ou atadas 

dentro de uma lógica imediata, outras ficam aguardando a oportunidade de se 

alinharem ao contexto geral. 

Ao final de cada narrativa existe sempre certa tensão ou mistério a ser 

desvendado, e quando tudo parece estar prestes a ser revelado, o capítulo chega ao 

fim, despertando no leitor o desejo de seguir para a leitura do capítulo seguinte. 

                                                 

3
 Nome adotado pela personagem e cujo nome real não é revelado no decorrer da história. 
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Como é possível observar, o livro todo é repleto de mistério e simbolismo. O 

autor parece convidar o leitor para desvendar o enigma oculto existente em cada 

página. 

 

 Analogia a Franz Kafka 

 

Logo no início, ao se deparar com o título, o leitor é remetido à lembrança do 

escritor tcheco Franz Kafka. O artifício certamente foi utilizado pelo autor para 

chamar a atenção para os aspectos comuns entre a história e as obras de Franz 

Kafka, como que deixando de sobreaviso a memória dos leitores para as analogias 

que seriam evidenciadas no decorrer da trama. 

Em A metamorfose e Carta ao pai onde são abordadas questões relativas à 

adolescência, à figura paterna associada à opressão e ao aniquilamento da vontade 

humana, estão presentes perspectivas intrínsecas à narrativa em questão. A 

duplicidade, o estranhamento, labirinto, criticas e tabus também são características 

comuns presentes em Kafka à beira-mar e nas obras de Franz Kafka. 

Quando o autor lançou mão do uso do nome Kafka, que em tcheco significa 

corvo, para denominar uma de suas personagens principais, ele consegui amarrar 

em torno disso toda a trama, como se fosse factível condensar um livro inteiro em 

um nome, tal o grau de ligações possíveis. 

Outro aspecto interessante a ser abordado é o uso de anagramas por Haruki 

Murakami no romance em questão, recurso também amplamente utilizado por Franz 

Kafka. Tal afirmação é facilmente verificada ao fazermos a ligação entre o nome 

Nakata Satoru e as palavras Karasu (corvo em japonês), Sakura (outra personagem) 

e katana (espada japonesa). 

 

Intertextualidade e exibição cultural 

 

Haruki Murakami de forma curiosa faz diversas referências diretas à arte e a 

literatura, como que instigando o leitor a investigá-las e, consequentemente, depois 

disso, poder compartilhar da mesma visão de mundo. 

Apesar de estar ambientada no Japão, a história está repleta de referências 

ocidentais, evidenciando o estilo globalizado de Murakami, que faz desfilar por suas 

páginas: Charles Dickens, François Truffaut, Schubert, Prince, Led Zeppelin, 
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Natsume Soseki, Arnold Schwarzenegger, John Walker, Walt Disney, Franz Kafka e 

suas obras, tragédias gregas, As mil e uma noites, o Trio “Arquiduque”, The 400 

blows, entre muitas outras. 

Entre as inúmeras obras da literatura japonesa citadas, o autor escreve sobre 

a Rokujou, personagem de um episódio de Genji monogatari (Conto de Genji), como 

introdutório para um capítulo adiante, quando o jovem Kafka fica inconsciente ao 

mesmo tempo em que o pai distante (na figura do temido Johnnie Walker) é 

assassinado. Evocando a existência do ikiryou4, espera o autor, desta forma, que o 

leitor faça a ligação. 

Além desse verdadeiro retalho de intertextualidade que povoa a obra, em 

diversas situações onde são descritos acontecimentos e lugares o leitor será 

impelido a tentar contextualizar essas passagens com acontecimentos históricos e 

lugares reais. O escopo de tal esforço, justificado por essa análise anacrônica dos 

fatos, é a tentativa de se aproximar do ponto de vista do autor e do correto 

entendimento da mensagem, que o leitor supõe estar sendo apresentada.   

Em alguns trechos o autor deixa evidente a ligação que o leitor deve fazer; em 

outros, camufla, de forma a premiar os mais abastados culturalmente. 

 

Personagens e conexões 

 

O protagonista da história é Kafka Tamura, um menino de quinze anos 

abandonado aos quatro anos pela mãe, que deixou o lar levando apenas a filha5. 

Durante o desenvolvimento do enredo ele perdoa a mãe e vence o medo e a raiva 

dentro de si. Foge de casa e do pai cruel que o privava de desenvolver relações 

interpessoais saudáveis. É atormentado por uma profecia de seu próprio pai, que 

previa que Kafka mataria o pai e desposaria a mãe e a irmã. 

Nakata Satoru é apresentado ao leitor como coprotagonista e talvez a figura 

mais emblemática da história. Trata-se de um simplório e simpático velhinho, vítima 

                                                 

4
 Conceito japonês para alma de vivo ou de morto que assolada por fortes emoções pode viajar para 

longe de seu corpo para resolver assuntos pendentes. 
5
 A existência de lares desfeitos começou a surgir nos noticiários japoneses como tema recorrente no 

final dos anos 90, escandalizando a sociedade. O autor situa muito bem o exemplo da família de 
Kafka. 
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de um estranho incidente ocorrido na infância, capaz de gerar chuva de 

sanguessugas e peixes. Possui um sentimento de despojamento, alheio a tudo, não 

reclama da vida, apenas se justifica para as pessoas por não ser inteligente. Tem 

por profissão ser um exímio caçador de gatos perdidos, amparado pelo dom de 

poder se comunicar com os mesmos. Em sua caminhada está em busca de uma 

pedra capaz de abrir e fechar a entrada para outra dimensão. 

No capítulo destinado a Nakata criança, na ocasião que ocorreu o incidente, 

em uma leitura atenta, o leitor é levado a acreditar que nesta ocasião a entrada foi 

aberta acidentalmente. 

Outra personagem de destaque na trama se traduz na figura da Senhora 

Saeki, administradora da biblioteca e suposta mãe de Kafka, e que lhe surgia em 

sonhos com a idade de quinze anos.  

A maneira como ela passa de uma estudante apaixonada por um jovem 

brutalmente assassinado para mãe de Kafka e depois desaparece, e seu 

envolvimento neste lapso temporal têm que ser atentamente estudados. 

Destaca-se ainda o personagem Oshima, jovem funcionário da biblioteca, 

andrógino e que sofre de uma doença que lhe pode tirar a vida a qualquer momento. 

Nakata apoia Kafka desde o começo e lhe fornece abrigo em sua enigmática cabana 

na floresta. 

Segundo Oshima, tudo no mundo é metáfora. Sua existência nos remete ao 

livro “O banquete” de Platão. 

A irmã do jovem Kafka é chamada Sakura, uma moça que cruza o caminho 

de Kafka e que para ele pode ser sua irmã. Depois de dormirem juntos, a 

possibilidade de ter havido incesto atormenta o pensamento do jovem Kafka, que 

acredita estar a profecia se realizando. 

Como companheiro de cruzada de Kafka Tamura surge Hoshino, um 

caminhoneiro de modos grosseiros que larga sua vida monótona para seguir Nakata. 

Começa a apreciar a música e a liberdade. Percebe-se que o autor, através de 

Hoshino, faz uma crítica ao estilo de vida da sociedade japonesa. 

No prólogo da obra é apresentado em um capítulo exclusivo o Menino Corvo, 

o alter ego de Kafka. Este surge como um amigo que lhe dá conselhos e o incentiva. 

Koichi Tamura fica encarregado de ser o vilão da história. O pai de Kafka é 

descrito como um famoso escultor. Também encarna a figura de Johnnie Walker (o 
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mesmo do uísque), que come o coração dos gatos e lhes rouba as almas para 

construir uma flauta mágica. 

Não menos importante, o enredo conta com a participação do personagem 

Coronel Sanders. A figura é a mesma utilizada pela rede de lanchonetes KFC. Ele 

auxilia Hoshino na busca pela pedra que abre a passagem entre as dimensões. 

Através da figura do Coronel Sanders, que historicamente nunca foi um 

coronel de verdade, o autor chama a atenção para o pós-guerra. Em uma conversa 

com Hoshino, diz-se: 

 

— Escuta uma coisa que te vou te dizer, meu caro Hoshino. Deus 
só existe na cabeça das pessoas. Aqui no Japão, o conceito de 
Deus sempre foi entendido de uma maneira aberta. Vê só o que 
aconteceu a seguir à guerra. Douglas MacArthur ordenou ao divino 
imperador que deixasse de ser Deus, e ele obedeceu. 

 

Por intermédio deste personagem o autor critica a segunda guerra e a 

condição dos vencidos, que foram levados a aceitar a ocupação americana e a 

acreditarem que por terem participado de uma guerra injusta deveriam esquecer o 

que passou e admitir as consequências. 

 

Considerações finais 

 

Com a conclusão da leitura, muitas dúvidas afloram ao pensamento do leitor 

no sentido de identificar de que realmente trata o livro. Para muitos, o livro se refere 

à necessidade imperativa de as pessoas deixarem suas zonas de conforto (como o 

caminhoneiro Hoshino) e fazerem algo incomum. No entanto, alguns leitores 

acreditam se tratar do ritual de passagem para o mundo adulto, assim como em A 

Metamorfose, de Franz Kafka. Ainda dentre as hipóteses levantadas encontramos a 

possibilidade de a obra abordar a busca por uma alma gêmea ou se tratar de uma 

viagem metafórica pelo inconsciente. Provavelmente, como acontecr com outras 

obras, cada leitor fará uma leitura diferente, de acordo com seus conhecimentos, sua 

cultura ou sua maneira de ver o mundo 

Haruki Murakami, em seu site, abriu um espaço para questionamento dos 

leitores após o lançamento do livro e recebeu em torno de oito mil perguntas, das 

quais respondeu pessoalmente mil e duzentas; no entanto, não deu a solução das 

incógnitas do livro. 
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Durante uma entrevista para um canal de televisão disse que o segredo para 

entender o livro está em relê-lo várias vezes. 

É evidente que a obra de Haruki Murakami é muito mais que apenas um 

romance, fruto da imaginação de um excelente escritor. Trata-se de um trabalho 

minuciosamente elaborado, com uma trama complexa que esconde nas entrelinhas 

segredos frutos de anos de estudo. 

Talvez apenas releituras não sejam suficientes para a compreensão do livro, 

talvez seja preciso o conhecimento de mundo do autor ou um conhecimento cultural 

em especial. Talvez o leitor nunca saiba se algum mistério a ser descoberto 

realmente existe. Mas certamente a cada pista seguida é possível descobrir um novo 

mundo, e para explorar esses mundos em sua totalidade seria necessário um tempo 

ilimitado, que só poderia ser alcançado, assim como no livro, em outra dimensão, 

mas que de qualquer forma, necessita de um primeiro passo. 
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